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Útdráttur 

Í kjölfar bankahrunsins árið 2008 fjölgaði atvinnulausum einstaklingum til muna og er svo 

komið að atvinnuleysi á Íslandi hefur aldrei verið eins mikið og nú. Atvinnumissir getur haft 

alvarlegar afleiðingar fyrir einstaklinga og varðar bæði líkamlega og andlega heilsu, 

félagslega stöðu, fjárhag og fjölskyldur. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf starfsmanna fjármálafyrirtækja sem 

misstu vinnuna í kjölfar efnahagshrunsins og fá innsýn í þeirra orðræðu. 

Rannsóknin byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð. Tekin voru tólf viðtöl við 

einstaklinga, fjörutíu ára og eldri, sem misstu störf sín í hópuppsögnum eða vegna 

hagræðingar. Í viðtölunum tjáðu viðmælendur sig um upplifun sína og reynslu eftir 

atvinnumissinn. 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að uppsagnirnar hafi haft talsverð neikvæð áhrif á líðan 

og sjálfsmynd einstaklinganna. Flestum viðmælendum leið einnig illa í aðdraganda hrunsins 

en þá var mörgum samstarfsmönnum þeirra sagt upp störfum. Að mati viðmælenda skiptir 

aldur miklu máli þegar leitað er að nýju starfi, þar sem þeim hefur gengið illa í atvinnuleit og 

sumir eru hreinlega búnir að gefast upp. Athygli vekur að þátttakendur telja sig ekki eiga í 

fjárhagserfiðleikum þótt flestir hafi þurft að draga saman seglin. 

Almennt fannst viðmælendum illa staðið að uppsögnunum og þeim ber saman um að 

samskipti þeirra við Vinnumálastofnun séu neikvæð. Þess ber að geta að þeir viðmælendur 

sem misstu störf sín vegna hópuppsagna töldu Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja standa 

sig vel hvað varða stuðning og upplýsingar í kjölfar uppsagnarinnar.  
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Abstract 

As a result of the collapse of the banking system in Iceland 2008, unemployment increased 

dramatically and now unemployment has never been as high in the country. Being 

unemployed can result in negative effects on physical and mental health, social status, 

economy and ones family. 

The aim of this research is to study the attitude and life discourse of employees that 

lost their jobs in banks after the bank collapse. 

The research method is qualitative. Individuals, 40 years and older, that lost their jobs 

in a mass lay-off, or because of rationalization, were interviewed. They descriped their 

experience and how they felt after losing their jobs. 

The results of the study show that lay-off of employment has a negative effect on 

wellbeing and self image. Many of the interviewed individuals did not feel well before the 

collapse, since at that time many of their collegues already received their termination of 

employment. Age seemed to be a crucial factor in seeking new jobs, since the individuals 

have been unsuccessful in their search for jobs and some of the individuals had already given 

up seeking a new job. It is interesting that the individuals did not feel they had financial 

difficulties, although many of them had to cut down on their expenses. 

In general the interviewed individuals felt that the handling of their termination of 

employment was not fair and their experience with the Directorate of Labor is rather negative. 

It has to been pointed out that interviewees that lost their jobs in a mass lay-off felt that the 

Confederation of Bank and Finance Employees (SSF) supported them well and gave a good 

information after the termination of employment. 
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1 Inngangur 

Þar sem atvinnuleysi hefur verið lítið í gegnum tíðina hér á landi eru fáar rannsóknir til á 

afleiðingum atvinnumissis en síðastliðin ár hefur atvinnuleysi innan fjármálaþjónustu verið 

lítið. Eftir efnahagshrunið voru þrír bankar teknir í eigu ríkisins og öllu starfsfólki innan 

þessara banka sagt upp störfum í kjölfarið. Nýir ríkisbankar tóku síðan til starfa og var þá stór 

hluti starfsmanna endurráðinn. Búast má við að þessar aðgerðir hafi haft mikil áhrif á þá 

starfsmenn sem ekki fengu endurráðningu. Mörg íslensk fyrirtæki hafa þurft að grípa til 

örþrifaráða síðastliðin ár eftir að miklar efnahagsþrengingar skullu á þjóðinni. Í kjölfarið hafa 

uppsagnir aukist, starfshlutföllum starfsmanna hefur verið breytt og laun hafa lækkað. Þessar 

aðgerðir hafa haft í för með sér talsvert óvissuástand varðandi starfsöryggi og 

öryggistilfinningu einstaklinga. 

Markmið þessarar ritgerðar er að leggja mat á viðhorf og líðan einstaklinga sem misstu 

störf sín í kjölfar bankahrunsins. Rannsakandi er hluti af teymi sem vinnur að rannsóknum 

varðandi viðhorf og líðan starfsfólks sem sagt var upp störfum í kjölfar bankahrunsins í 

október árið 2008 og þeirra sem héldu störfum sínum. 

Ljóst er að með hruni fjármálakerfisins á Íslandi jókst atvinnuleysi til muna. 

Samkvæmt áfangaskýrslu stýrihóps um velferðarvakt, sem gefin var út í mars 2009, voru 

13.756 manns, eða 8%, skráðir atvinnulausir að meðaltali í júlí 2009, þegar tíu mánuðir voru 

liðnir frá því að kreppan skall á. Alls var tæplega 5.100 manns sagt upp á árinu 2008 með 

hópuppsögnum og stærsti hluti uppsagnanna barst í lok október, eða tæp 60% (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009-a). Samkvæmt Hagstofu Íslands (2011) var atvinnuleysi  

7,4% í lok ársins 2010 og hafði þá atvinnulausum fjölgað um 1.200, samanborið við lok ársins 

2009.  

Langtímaatvinnulausum hefur einnig fjölgað, í lok ársins 2010 höfðu um 3.200 manns 

verið atvinnulausir í tólf mánuði eða lengur, eða 24,2% atvinnulausra. Á sama tímabili árið 

2009 voru þeir um 1.700 manns, eða 14% (Hagstofa Íslands, 2011). 

Samkvæmt reynslu nágrannaþjóða okkar af kreppum hefur mjög hátt hlutfall 

langtímaatvinnulausra endað á örorku, vegna þess að líðan þeirra versnaði og virkni þeirra 

minnkaði. Þessi reynsla kom skýrast fram hjá Finnum eftir efnahagslægðina sem herjaði á 

þjóðina í byrjun tíunda áratugar síðustu aldar (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009-a). 



10 

Þar sem atvinnulífið er einn stærsti vettvangur mannlegra samskipta er ljóst að 

atvinnumissir getur verið harmleikur fyrir þann sem í því lendir og mismunandi hvernig 

einstaklingar takast á við þessa breyttu tilveru. Í kjölfarið getur fólk upplifað þunglyndi og 

hræðslu sem getur haft í för með sér andlega og líkamlega vanheilsu (Matthías Halldórsson, 

e.d.). 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna með eigindlegum viðtölum líðan banka-

starfsmanna og einstaklinga sem störfuðu innan fjármálageirans en var sagt upp störfum í 

kjölfar efnahagshrunsins. Einnig verður leitast við að fá svör við því hvernig þeir tókust á við 

þær breytingar sem þeir upplifðu sem atvinnulausir einstaklingar og hvernig þeim gekk að fá 

ný störf. Að auki verður leitað eftir því hvort einstaklingarnir hafi upplifað höfnun frá 

samfélaginu og hvort þeir hafi fundið fyrir stimplun vegna atvinnuleysis.  

Ætla má að þeir sem eru komnir fram yfir miðjan aldur eigi erfiðara með að fá vinnu á 

ný heldur en þeir sem eru yngri og því verður athyglinni beint sérstaklega að þessum 

aldurshópi. Í nýlegri rannsókn sem framkvæmd var af Guðbjörgu Lindu Rafnsdóttur og 

Helenu Jónsdóttur (2009) kom í ljós að elstu aldurshóparnir virtust áhyggjufyllri þegar litið 

var til framtíðar en hinir, og höfðu meiri áhyggjur af fjármálum sínum.  

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar verður umfjöllun um fræðilegan bakgrunn og helstu 

rannsóknir kynntar sem gerðar hafa verið á afleiðingum atvinnumissis. Einnig er fjallað um 

stöðuna á íslenskum vinnumarkaði en fram hefur komið að atvinnuleitendur eru meðal þeirra 

hópa sem standa hvað verst í íslensku samfélagi.  

Í þriðja hluta er gert grein fyrir stimplunarkenningu Goffmans (1990) en þar sem 

rannsóknin fjallar um líðan vegna atvinnumissis gætu viðhorf annarra haft áhrif á líðan og 

heilsu viðkomandi einstaklinga. Þá er umfjöllun um kenningar Durkheims um félagslega 

samþættingu, vélræna einingu og siðrof (anomie). Einnig er komið inn á sjónarhorn Jahoda og 

Warr á atvinnuleysi.  

Í fjórða hluta er aðferðafræði rannsóknarinnar lýst, gerð grein fyrir 

rannsóknarspurningum og vali á viðmælendum, aðferðum við gagnaöflun, úrvinnslu og 

greiningu gagna. Að lokum er fjallað um takmörkun rannsóknarinnar og siðferðisleg álitamál. 

Í fimmta hluta er greint frá helstu niðurstöðum viðtala við starfsmenn fjármálageirans þar sem 

fram koma helstu áhrifaþættir sem atvinnumissir hefur haft á líðan viðmælenda. Í lok hvers 

niðurstöðukafla er umfjöllun viðmælenda dregin saman.  

Í lokin eru umræður og helstu niðurstöður greindar og rannsóknarspurningum svarað. 

Þá er fjallað um gildi rannsóknarinnar og tillögur að frekari rannsóknum lagðar fram. 
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2 Fræðilegt yfirlit 

2. 1 Mikilvægi vinnunnar 

Óhætt er að segja að vinnan sé miðlæg í menningu flestra nútímaþjóða. Vinnusemi og 

dugnaður eru þar almennt taldir vera æskilegir eiginleikar, ekki einungis af efnahagslegri 

nauðsyn, heldur einnig af félagslegum, siðferðilegum og sálrænum ástæðum. Þýðing 

vinnunnar og skilningur mannsins á henni hefur hins vegar ekki alltaf verið á þann veg. 

Viðhorf til vinnu sem eru mun neikvæðari en nútímaleg viðhorf Vesturlandabúa voru ráðandi 

til lengri eða skemmri tíma fyrr á öldum og slík viðhorf má nú á dögum finna í ýmsum 

þjóðfélögum þriðja heimsins, í Asíu, Afríku og Suður-Ameríku. Viðhorf Forn-Grikkja til 

vinnunnar voru til dæmis að flestu leyti öndverð viðhorfum nútímamanna í vestrænum 

þjóðfélögum (Stefán Ólafsson, 1998). 

Nútímamaðurinn hefur í vaxandi mæli leyst af sér fjötra náttúruafla, trúarbragða, 

hindurvitna og hefðar. Hann hefur rutt trúarbrögðum úr sessi með veraldlegri sjónarmiðum 

raunhyggju, vísinda og stjórnmála og kastað hefðartryggðinni fyrir róða. Í staðinn hefur hann 

innleitt framfarahyggju, nýsköpun og fjölbreytni, sem náð hefur hámarki í hinu sundurgreinda 

og margþætta neysluþjóðfélagi nútímans. Efnahyggja með tilheyrandi lífsgæðakapphlaupi 

leysir nægjusemi hefðarfestunnar af hólmi. Nútímamaðurinn er trúlaus verkamaður sem 

beislar tækni, menntun og lífsskoðun jöfnum höndum til að þjóna veraldlegum markmiðum 

efnahyggjunnar (Stefán Ólafsson, 1998).  

Félagsfræðingar hafa bent á að vinna fólks verði sífellt mikilvægari en gegni breyttu 

hlutverki. Vinnan, vinnusjálfið og persónutengsl á vinnustað fái æ meira félagslegt gildi og 

skipi hærri sess umfram það sem vinnan gefur í launaumslagið (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Vinna er tákn um virka þátttöku í samfélaginu og veitir lífinu tilgang. En hvað er 

vinna? Grint (2004) segir að í huga sumra sé vinnan mótsögn við frítíma, að hún sé eitthvað 

sem við verðum að gera, eitthvað sem við myndum kjósa að gera ekki og eitthvað sem við 

fáum greitt fyrir. Hins vegar eru fá launuð störf sem ekki finnast einnig ólaunuð. Að þvo og 

strauja, hugsa um börn, matreiða og ótal önnur heimilisstörf, finnast einnig launuð úti í 

þjóðfélaginu.  

Á síðustu áratugum hafa orðið töluverðar breytingar á vinnumarkaði sem eru 

afleiðingar örrar tækniþróunar og ýmissa lýðfræðilegra breytinga, svo sem fækkunar 
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barneigna og aukinnar atvinnuþátttöku kvenna (Yaukey, Anderton, Lundquist, 2007). Það er 

einnig ljóst að hlutverk vinnunnar hefur breyst, hún er ekki aðeins tæki til tekjuöflunar heldur 

gegnir hún einnig lykilhlutverki í lífi flestra, þar sem einstaklingar skapa sér sína félagslegu 

stöðu með vinnunni og hún hefur einnig áhrif á sjálfsmynd einstaklinga. Vinnan er ekki síður 

stór partur af skipulagi hversdagslífsins og gefur lífinu gildi,  meðal annars vegna þeirra 

verkefna sem starfið krefst. (Edgell, 2006; Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009; Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). Vegna þessara þátta geta einstaklingar sem verða fyrir því að missa 

vinnuna upplifað mikið óöryggi í kjölfarið, sem leitt getur til andlegrar og líkamlegrar 

vanlíðunar (Edgell, 2006). 

Almennt má gera ráð fyrir því að atvinnumissir sé gífurlegt áfall í lífi einstaklinga og 

þá ekki síst vegna þessara breyttu viðhorfa og þess gildis sem mikilvægi vinnunnar hefur í 

daglegu lífi einstaklinga. Áhrif atvinnumissis á einstaklinga geta þó verið mismunandi, þar 

sem aldur, menntun, ytra umhverfi og það starf sem einstaklingar gegna geta haft áhrif á það 

hvernig einstaklingar bregðast við þessum aðstæðum (Stefán Ólafsson, 1996; Turner, 1995). 

Jahoda (1981) og fleiri hafa með rannsóknum sínum bent á mikilvægi þess að hafa atvinnu, að 

vinnan sé tengsl einstaklinga við samfélagið. Þess vegna ógnar atvinnuleysi ekki eingöngu því 

að hafa í sig og á heldur einnig sjálfsvitund og jafnvel lífi einstaklingsins. 

Í nútímasamfélagi þar sem flestir fullorðnir einstaklingar sinna 100% starfi hefur 

vinnan margvísleg áhrif á daglegt líf okkar, til að mynda efnahagslega afkomu, líðan okkar og 

sjálfsmynd. Vinnan raðar okkur í stéttir og þjóðfélagshópa og hefur viss áhrif á hvernig fólk 

lítur á okkur (Andersen, 2009). Ýmsir kenningasmiðir hafa í gegnum tíðina fjallað um 

mikilvægi vinnunnar, en þó á ólíkan hátt. Marx áleit til dæmis að til þess að maðurinn gæti 

lifað yrði hann að sinna efnislegum þörfum sínum, skapa og framleiða og hafa í sig og á, að 

þetta væri grundvallar undirstaða allrar annarrar tilveru eins og sjálfsvitundar, stöðu mannsins 

í þjóðfélaginu og skiptingu í félagshópa eða stéttir. Þegar maðurinn væri sviptur frelsi sínu til 

einhverra þessara athafna hefði það í för með sér firringu, þegar maðurinn afsalaði sér 

einhverju sem væri nauðsynlegt eðli hans (Morrison, 1998).  

Rannsóknir á atvinnuleysi hafa haldist í hendur við ríkjandi efnahagsástand í 

heiminum og fjölgaði þeim til að mynda á áttunda og níunda áratug síðustu aldar þegar 

atvinnuleysi jókst talsvert og eftir efnahagskreppuna í Finnlandi í byrjun tíunda áratugarins 

(Björklund og Eriksson, 1998; Kivimäki, M., Vahtera, J., Pentti, J., & Ferrie, J. E., 2000). 

Gera má ráð fyrir því að rannsóknum eigi eftir að fjölga til muna í kjölfar efnahagskreppunnar 

sem nú gengur yfir. Sigrún Júlíusdóttir (2001) hefur bent á að kreppuástand skapist þegar 

upplausn og rof verði á einhverju ástandi, þar sem togstreita eða tómarúm myndist milli ólíkra 
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afla og þörf verði á nýju jafnvægi. Vegna þessa felur kreppan í sér átök og upphaf nýrra 

möguleika. Átökin geta síðan birst í öfgakenndum viðbrögðum, sveiflu milli svartsýni og 

bjartsýni.  

 

2. 2. Afleiðingar atvinnuleysis 

Efnahagsþrengingar geta haft langvarandi afleiðingar á líðan og heilsu þjóða. Margar erlendar 

rannsóknir á líðan einstaklinga í kjölfar atvinnuleysis hafa leitt í ljós að félagsleg færni og 

efnahagslegar afleiðingar eru þeir þættir sem hafa mest áhrif á andlega og líkamlega líðan 

einstaklinga. Almennt má segja að niðurstöður rannsókna í gegnum tíðina sýni ótvírætt fram á 

neikvæð áhrif atvinnuleysis. Í könnun meðal íbúa ESB-landa kom til að mynda fram að þrátt 

fyrir að tekjur skertust ekki vegna atvinnuleysisbóta hafði atvinnuleysi neikvæð áhrif á 

lífsgæði (Alber og Fahey, 2004). 

          Afleiðingar atvinnuleysis fyrir einstaklinga, fjölskyldur og samfélagið þurfa þó ekki 

eingöngu að vera neikvæðar, þar sem ýmsir gætu litið á atvinnuleysi sem tækifæri til 

breytinga með því að afla sér aukinnar menntunar eða breyta um starfsvettvang. Einnig gætu 

einstaklingar litið á aukinn frítíma sem jákvæða afleiðingu þess að missa vinnuna. Almennt 

má þó ætla að flestir telji neikvæðar afleiðingar mun fleiri en þær jákvæðu (Edgell, 2006).  

          Efnahagskreppan í Finnlandi í byrjun tíunda áratugar síðustu aldar hafði í för með sér 

gríðarlegt atvinnuleysi. Við efnahagshrunið gerðu stjórnvöld sér ekki grein fyrir þeim 

félagslegu og sálrænu afleiðingum sem síðar komu í ljós, en sálrænar afleiðingar urðu 

verulegar þar sem algengi kvíða og þunglyndis jókst mikið (Haukur Sigurðsson, e.d.). 

Samkvæmt Inga Rúnari Eðvarðssyni (2004) hafa fjölmargar rannsóknir verið gerðar 

innan atvinnulífsfélagsfræðinnar (t.d. Stefán Ólafsson, 1996; Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 

1995, 2001) sem leitt hafa til áhugaverðra niðurstaðna, eins og að maðurinn sé félagsvera sem 

mótist af hegðun og skoðunum samstarfsmanna sinna. Með þessu móti öðlist einstaklingar 

virðingu og tengist samfélaginu í gegnum vinnu sína og þar að auki sé vinnan félagsleg 

athöfn. Fólk vinni til að eiga í sig og á, til að vera einhvers virði og gera gagn ásamt því að 

öðlast félagslega virðingu.  

Þjóðfélagslegar aðstæður hafa einnig áhrif á það hvernig einstaklingar upplifa 

atvinnuleysi. Í þessu sambandi er átt við ytra umhverfi, það er hvort lítið eða mikið 

atvinnuleysi sé til staðar í samfélaginu og hvort mikið eða lítið framboð sé af 

atvinnutækifærum (Edgell, 2006; Turner, 1995). Turner (1995) kemst að þeirri niðurstöðu að 

þegar þrengingar eru í efnahagslífinu verða atvinnulausir einstaklingar fyrir miklum 
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tilfinningalegum áhrifum í kjölfar atvinnumissis, en þegar atvinnutækifæri eru af skornum 

skammti verða áhrifin sterkari. Það virðist valda meiri streitu að upplifa atvinnuleysi þegar 

efnahagsaðstæður eru slæmar og þá sérstaklega hjá þeim sem eru lítið menntaðir, en virðist 

skipta minna máli hjá einstaklingum með meiri menntun. Einstaklingar sem fá vinnu þegar 

atvinnuleysi er mikið geta fundið til mikillar heppni í kjölfarið sem getur haft þau áhrif að 

einstaklingar eru fljótari að jafna sig á þeim neikvæðu félagslegu afleiðingum sem gjarnan 

fylgja atvinnuleysi. Til þess að auka líkur á því að einstaklingar fari aftur út á vinnumarkaðinn 

eftir atvinnumissi telja Björklund og Eriksson (1998) mikilvægt að atvinnuleysisbætur séu 

bundnar ákveðnum tímamörkum og séu ekki of háar, þar sem rannsóknir hafi leitt í ljós að 

einstaklingar séu líklegri til að fara aftur út á vinnumarkaðinn þegar þeir hafi ekki lengur rétt á 

atvinnuleysisbótum.  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á þeim efnahagsþrengingum sem urðu í Finnlandi 

á tíunda áratug síðustu aldar. Niðurstöður benda meðal annars til þess að uppsagnir starfsfólks 

í opinberum stofnunum hafi haft áhrif á það starfsfólk sem ekki var sagt upp og hélt áfram 

störfum (Kivimäki, o.fl., 2000). Sams konar niðurstöður komu fram í rannsókn Guðbjargar 

Lindu Rafnsdóttur (2009) en þær sýna að fjármálahrunið á Íslandi 2008 hafði í för með sér að 

vanlíðan jókst talsvert, bæði meðal fyrrverandi og núverandi starfsfólks 

fjármálafyrirtækjanna. Einnig voru atvinnulausar konur mest útsettar fyrir vanlíðan 

samkvæmt rannsókninni.  

Þátttaka í úrræðum sem atvinnulausum einstaklingum stendur til boða getur haft 

jákvæð áhrif á líðan þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að atvinnulausir einstaklingar sem taka þátt í 

sameiginlegum verkefnum fyrir atvinnuleitendur hafa meiri sjálfsstjórn, meira sjálfsálit og 

sýna meiri bjartsýni í atvinnuleit heldur en þeir sem ekki taka þátt (Hanisch, 1999).  

Áhugaverðar niðurstöður komu fram í sænskri langtímarannsókn Eliason og Storrie 

(2009) varðandi atvinnuleysi og hjúskaparstöðu. Svo virðist að sú streita sem myndast hjá 

atvinnulausum einstaklingum skýrist frekar af hjúskaparstöðu en kyni. Afleiðingar 

atvinnuleysis höfðu meiri áhrif hjá ekkjum og fráskildum, þá óháð kyni. Hins vegar brugðust 

giftir einstaklingar verr við efnahagslegum afleiðingum atvinnuleysisins en þeir sem ekki voru 

giftir. Þó hafði atvinnumissir ekki eins djúpstæð áhrif á giftar konur og á gifta karla. 

Rannsakendur telja að hugsanlega sé þessi munur á kynjunum til kominn vegna þess að karlar 

hafi meiri fjárhagslega ábyrgð og finnist þeir hafa brugðist skyldum sínum.  

Väänänen o.fl. (2004) og Gallo o.fl. (2000) hafa sýnt fram á sambærilegar niðurstöður 

en þau hafa beint sjónum sínum að eldri einstaklingum. Niðurstöður þeirra benda til þess að 

félagslegur stuðningur frá mökum hafi mest áhrif á andlega líðan eldri einstaklinga og 
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einstæðir upplifi frekar andlega vanlíðan vegna atvinnuleysis en þeir sem eru giftir eða í 

sambúð. Þau telja einnig að einstaklingar á miðjum aldri þjáist frekar vegna atvinnuleysis en 

þeir sem eru eldri og yngri vegna þess að einstaklingar á þessum aldri hafi meiri fjárhagslega 

ábyrgð, eins og það að sjá fyrir fjölskyldu (Gallo, o.fl., 2000; McKee-Ryan o.fl., 2005 ). 

Vegna þessa telja rannsakendur að það sé mikilvægt að beina athyglinni sérstaklega að 

ógiftum konum og þeim tekjulægstu.  

Artazcoz, Benach, Borrell og Cortes (2004) rannsökuðu hvort atvinnuleysi hefði 

mismunandi áhrif á andlega heilsu kynjanna og hvort áhrifin tengdust kyni, 

fjölskylduhlutverkum og félagslegri stöðu. Þau notuðu úrtak frá spænskri heilsukönnun 

(Catalonian Health Survey) frá árinu 1994 sem samanstóð af einstaklingum með og án 

atvinnu á aldrinum 25 til 64 ára. Í ljós kom að atvinnuleysi hafði meiri áhrif á andlega heilsu 

karla en kvenna. Einnig virtist félagsleg staða og fjölskylduábyrgð skipta máli. Þar sem meiri 

líkur eru á því að karlarnir séu fyrirvinna heimilisins hafði atvinnuleysi neikvæð áhrif á 

andlega líðan þeirra. Rannsakendur telja að með því að auka fjárhagslegan stuðning til 

einstaklinga sem eru án atvinnu geti það stuðlað að bættri líðan þessa hóps.  

Artazcoz o.fl. (2004) sýna einnig fram á að atvinnuleysi á meðal kvenna hefur minni 

áhrif á andlega heilsu þeirra ef börn eru á heimilinu. Þau telja jafnframt að mismunandi áhrif 

atvinnuleysis á kynin séu til komin vegna ólíkrar fjölskylduábyrgðar kynjanna, að þar sem 

karlar séu oftar fyrirvinna heimilisins hafi atvinnumissir meiri áhrif á andlega heilsu þeirra.  

Hliðstæðu er að finna í rannsókn Paul og Moser (2009) en niðurstöður þeirra benda til 

þess að kyn, starfsstétt og lengd atvinnuleysis hafi veruleg áhrif á líðan einstaklinga. Þessi 

áhrif eru meiri á meðal karla, þeirra sem hafa verið atvinnulausir í lengri tíma og þeirra 

tekjuhærri (blue-collar workers) en á meðal kvenna, verkamanna og þeirra sem hafa verið án 

atvinnu í styttri tíma.  

Í rannsókn McKee-Ryan o.fl. (2005) kom hins vegar í ljós að atvinnulausar konur eru 

síður hamingjusamar og við verri andlega heilsu og búa við minni lífsgæði en karlar. Þessar 

niðurstöður eru þvert á það sem áður hefur verið talið [Borrell og Cortes, 2004; Artazcoz o.fl., 

2004], að atvinnuleysi hafi djúpstæðari áhrif á karla en konur. McKee-Ryan o.fl. (2005) telja 

að þessar niðurstöður séu til komnar vegna þess að atvinnuþátttaka kvenna á síðari árum valdi 

því að vinnan skipi stærri sess í lífi kvenna í dag en hún gerði áður og þess vegna skori þær 

lægra í nýrri rannsóknum hvað varðar andlega heilsu og lífsgæði.  

Gallo, Brand, Teng, Summers og Byers (2009) komust að sömu niðurstöðum varðandi 

áhrif atvinnuleysis á kynin. Þau fylgdust með eldri einstaklingum yfir tveggja ára tímabil sem 

höfðu orðið fyrir ótímabærum atvinnumissi í Bandaríkjunum. Niðurstöður rannsóknarinnar 
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voru á þann veg að konur færu verr út úr atvinnuleysi en karlar, þar sem heilsu kvenna 

hrakaði marktækt meira en heilsu karla. Í ljós kom að atvinnuleysið hafði minni áhrif á heilsu 

tekjuhærri kvenna en þeirra sem höfðu lægri tekjur áður en þær misstu vinnuna. Einnig kom í 

ljós að hjónaband virtist hafa áhrif, þar sem ógiftar konur voru með marktækt verri heilsu en 

þær sem voru giftar á meðan rannsóknin fór fram. Samkvæmt Gallo ofl. (2009) benda þessar 

niðurstöður til þess að félagslegur og fjárhagslegur stuðningur maka geti dregið úr andlegri 

streitu og líkamlegri vanlíðan í kjölfar atvinnuleysis. Fyrir þann atvinnulausa eru tekjur ekki 

eingöngu ómissandi til að halda heimilinu gangandi heldur einnig til að standa undir kostnaði 

vegna heilsubrests.  

Menntun virðist einnig skipta máli varðandi hegðun og framkomu atvinnulausra, þar 

sem þeir sem voru meira menntaðir sýndu minni einkenni efnahagslegra og heilsutengdra 

streituþátta en einstaklingar með minni menntun. Hugsanlega má rekja þessar ástæður til þess 

að þeir sem eru meira menntaðir hafi frekar efnahagslega og félagslega möguleika til þess að 

bjarga sér, sem dragi úr streitunni gagnvart atvinnuleysinu (Eliason og Storrie, 2009).  

Eins og fram hefur komið má ljóst vera að rannsóknir benda eindregið til þess að þeir 

einstaklingar sem verða fyrir atvinnumissi upplifi oft á tíðum mikla vanlíðan í kjölfarið. 

Fjárhagsáhyggjur virðast ekki vera það eina sem einstaklingar kljást við heldur hefur 

atvinnuleysi einnig áhrif á andlega og líkamlega líðan. En þessi einkenni lagast að miklu leyti 

þegar einstaklingar fara aftur út á vinnumarkaðinn (Gallo, o.fl., 2000; Jón S. Karlsson, 2010; 

McKee-Ryan o.fl., 2005). 

 

2. 3 Heilsufar og atvinnuleysi 

Ætla má að þeir einstaklingar sem verða fyrir atvinnuleysi geti upplifað mikla streitu og 

óöryggi í kjölfarið, ekki síst vegna þess að óvissuástand ríkir á vinnumarkaðnum, erfitt getur 

reynst að fá vinnu á ný og greiða þarf skuldir og sjá fjölskyldunni farborða. Streita getur því 

haft mikil áhrif á andlega líðan og heilsu. Karasek og Theorell (1996) hafa skilgreint hugtakið 

streitu á þann veg að misbrestur verði á samspili manneskju og umhverfis. Það er að 

ósamræmi verður á milli krafna umhverfisins og mannlegrar getu, eða á milli væntinga fólks 

og ákveðinna ríkjandi aðstæðna.  

Samkvæmt Matthíasi Halldórssyni (e.d.) getur félagslegt og andlegt álag orðið svo 

mikið að einstaklingnum finnst hann ekki hafa vald á þeim aðstæðum sem blasa við honum. 

Langvarandi streita getur haft í för með sér þunglyndi, kulnun, kvíða, truflun á ónæmiskerfi 

og hjarta- og æðasjúkdóma. Að auki getur streita haft óbein áhrif á vellíðan fólks með því að 
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skerða getu þess til að taka upp jákvæða lífshætti eins og að hreyfa sig, bæta mataræðið eða 

hætta að reykja 

Í nýlegri þversniðsrannsókn, þar sem notast var við upplýsingar úr mörgum 

rannsóknum (meta-analytica) á andlegri heilsu atvinnulausra einstaklinga kemur fram að 

hlutfall einstaklinga með sálræn vandamál var 34% á meðal atvinnulausra, samanborið við 

einungis 16% á meðal einstaklinga með vinnu. Það kom einnig fram að neikvæð áhrif 

atvinnuleysis á andlega heilsu voru meiri í þeim löndum sem voru með vanþróað 

efnahagskerfi, meiri ójöfnuð í tekjum og vanmáttuga vinnuvernd samanborið við önnur lönd. 

Í ljós kom einnig að þegar einstaklingar öðlast atvinnu að nýju þá batnar andleg heilsa þeirra 

til muna (Paul og Moser, 2009).  

Fram hefur komið í rannsóknum sem gerðar voru á tímum efnahagsþrenginganna í 

Finnlandi á tíunda áratug síðustu aldar, að starfsfólk sem starfaði áfram eftir uppsagnir á 

vinnustað þess, var undir meira álagi en hópur starfsfólks sem vann þar sem uppsagnir höfðu 

ekki átt sér stað. Það kom einnig í ljós að þeir sem fundu fyrir auknu álagi í kjölfar 

niðurskurðar fundu frekar fyrir einkennum frá hreyfi- og stoðkerfi, voru oftar frá vinnu vegna 

veikinda og fundu fyrir aukinni vanlíðan í starfi (Kivimäki o.fl., 2000). 

Í samantekt Hanisch (1999) á yfirliti rannsókna varðandi atvinnumissi og atvinnuleysi, 

sem framkvæmdar voru frá 1994-1998, kemur fram að Viinamaeki o.fl. (1994) mátu andlega 

heilsu tilviljunarúrtaks einstaklinga sem höfðu starfað í verksmiðju sem hætti starfsemi. 

Niðurstöður þeirra sýndu að í það minnsta helmingur starfsmannanna átti við andlega 

vanheilsu að stríða í kjölfarið og vilja rannsakendur meina að þessar niðurstöður staðfesti enn 

frekar þau alvarlegu áhrif sem atvinnuleysi hefur á líðan einstaklinga. 

Í ljós hefur komið að auknar líkur eru á misnotkun áfengis hjá einstaklingum sem 

verða fyrir atvinnumissi (Hanisch, 1999). Í sænskri rannsókn sem spannar yfir tólf ára tímabil 

kom fram að atvinnuleysi veldur auknum líkum á innlögn á sjúkrahús vegna 

áfengismisnotkunar hjá báðum kynjum (Eliason og Storrie, 2009). Í nýlegri rannsókn á vegum 

Lýðheilsustofnunar Íslands kemur fram að þeir sem urðu atvinnulausir eftir árið 2007 eru 

líklegri til að glíma við áfengisvandamál en aðrir. Þar sem merki eru um að sumir sem missi 

vinnu minnki áfengisneyslu en aðrir auki hana er þetta samband þó ekki algilt. Augljóslega 

geta því tilteknir hópar hugsanlega aukið áfengisneyslu þó svo að heildarneyslan hafi 

minnkað (Stefán Hrafn Jónsson og Jón Óskar Guðlaugsson, 2010). 

Kokko og Pulkkinen (1998) framkvæmdu samanburðarrannsókn á 36 ára 

einstaklingum án atvinnu og einstaklingum með atvinnu þar sem úrtakið var fengið úr finnskri 

langtímarannsókn. Þess má geta að þegar þau framkvæmdu rannsóknina árið 1995 var 
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atvinnuleysi í Finnlandi um 18%. Niðurstöður þeirra benda til þess að einstaklingar sem eru 

án atvinnu nefni síður vellíðan sína en þeir sem hafa vinnu. Vanlíðan þeirra sem orðið hafa 

fyrir atvinnuleysi má iðulega sammerkja með einkennum þunglyndis og kvíða, en vanlíðan er 

mest áberandi hjá þeim sem eru atvinnulausir til lengri tíma. Jafnframt styðja niðurstöður 

þeirra tengsl á milli veikrar efnahagslegrar stöðu vegna atvinnuleysis og andlegrar vanlíðanar. 

 

2. 3. 1 Efnahagslegar afleiðingar 

Því hefur verið haldið fram að rannsakendur beini sjónum sínum í of litlum mæli að þeim 

fjárhagslegu áhrifum sem atvinnuleysi hefur á einstaklinga. Brief, Konovsky, Goodwin og 

Link (1995) framkvæmdu rannsókn á 179 atvinnulausum einstaklingum þar sem þeir komust 

að því að lengd atvinnuleysis hefði neikvæð áhrif á fjárhag og efnahagslegur skortur hefði 

neikvæð áhrif á almenna vellíðan einstaklinga (Hanisch, 1999).  

Fram kemur í íslenskri rannsókn, sem gerð var í kjölfar aukins atvinnuleysis árið 1993, 

að tengsl séu á milli lengd atvinnuleysis og greiðsluerfiðleika. Þeir einstaklingar sem höfðu 

verið lengur atvinnulausir áttu erfiðara með að standa undir venjulegum útgjöldum 

fjölskyldunnar en þeir sem höfðu verið atvinnulausir í styttri tíma. Það kom einnig í ljós að 

fjölskylduaðstæður og framfærslubyrði skipta mjög miklu máli. Einstaklingar sem hafa meiri 

framfærslubyrði búa við meiri fjárhagserfiðleika og andlega erfiðleika að auki. Einstaklingar 

sýndu einnig markverð merki um sálræna erfiðleika, þar sem 15-35% töldu ýmsa þætti 

andlegs ástands síns verri en venjulega og þriðjungur sagðist eiga erfiðara með svefn en áður. 

Þeir sem höfðu verið lengur atvinnulausir áttu einnig í meiri fjárhagslegum og 

heilsufarslegum erfiðleikum (Stefán Ólafsson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 1993).  

Atvinnumissir getur haft margar neikvæðar afleiðingar í för með sér og þá ekki 

eingöngu fyrir þann sem verður fyrir atvinnumissi heldur einnig fyrir aðra fjölskyldumeðlimi. 

Vinokur et al. (1996) hefur bent á að fjárhagserfiðleikar í kjölfar atvinnumissis hafa neikvæð 

áhrif á fjölskyldumeðlimi, þar sem aukin togstreita geti leitt til ofbeldishneigðar, haft áhrif á 

andlega heilsu maka og jafnvel leitt til upplausnar fjölskyldunnar. Í rannsókn Vinokur et al. 

(1996), sem framkvæmd var í Bandaríkjunum, virðist hjúskaparstaða einnig hafa áhrif, þar 

sem atvinnulausar giftar konur eða þær sem eru í sambúð geta frekar reiknað með 

fjárhagslegum stuðningi frá maka sínum en atvinnulausir karlmenn, þar sem karlmenn þéni 

vanalega meira en konur.  

Grant og Barling´s (1994) komust að því í langtímarannsókn sinni á einstaklingum 

sem nýlega höfðu orðið fyrir atvinnumissi, að fjárhagserfiðleikar leiddu til aukins þunglyndis, 
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bæði hjá atvinnulausu einstaklingunum og mökum þeirra, sem hafði í för með sér minni 

félagslegan stuðning og ánægju í samskiptum þeirra á milli (Hanisch, 1999). 

Ervasti og Venetoklis (2006) halda því fram að peningar séu mikilvægastir til þess að 

einstaklingum líði vel meðan á atvinnuleysi stendur, þar sem í mörgum löndum hafi 

fjárhagsleg staða úrslitaáhrif varðandi vellíðan og hamingju einstaklinga. Vegna þessa valdi 

fjárhagslegt álag, sem er tilkomið vegna atvinnuleysis, aukinni vanlíðan. Að mati rannsakenda 

er þess vegna hægt að ákvarða að aukna vanlíðan hjá atvinnulausum megi rekja til 

fjárhagslegrar streitu, vegna skerðingar á tekjum sem þessir einstaklingar verða fyrir. 

Sómasamleg afkoma meðan á atvinnuleysinu stendur er ákveðin trygging einstaklinga fyrir 

því að lenda ekki í andlegum vandamálum. Þessi fjárhagslega trygging getur þá dregið úr 

þunglyndi, andlegri streitu og minnkandi sjálfsmati og auðveldað einstaklingum að komast 

inn á vinnumarkaðinn að nýju. Hliðstæðu er að finna í könnun á meðal ESB landa þar sem 

þátttakendur töldu tekjur vera það mikilvægasta varðandi lífsgæði og til þess að eiga 

möguleika á sómasamlegu lífi (Alber og Fahey, 2004). 

 

2. 3. 2 Sjálfsmynd og ytra umhverfi 

Atvinnuleysi getur leitt til þess að sjálfstraust og sjálfsálit einstaklinga minnki og oft fara 

einstaklingar að efast um eigið ágæti og missa vonina í leitinni að nýrri atvinnu. Samkvæmt 

landlæknisembættinu (2009) eiga einstaklingar með lágt sjálfsmat á hættu að festast í 

neikvæðum hugsunum um sjálfa sig, aðstæður sínar og möguleika. Vegna þessa geta einkenni 

þreytu, kvíða, framtaksleysis, líkamlegra verkja og svefnörðugleika myndast og hætta er á 

þunglyndi ef hugsunin heldur áfram að snúast um hið neikvæða.  

Fram kom í könnun sem var gerð á högum atvinnulausra einstaklinga á Íslandi árið 

1993 að 26% þátttakenda höfðu misst sjálfstraust eftir að þeir urðu atvinnulausir og 22% 

einstaklinga fannst þeir síður hafa mikilvægu hlutverki að gegna í samfélaginu (Stefán 

Ólafsson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 1993). Rannsóknir hafa einnig sýnt að þegar 

atvinnuleysi er mikið virðast einstaklingar ekki upplifa eins mikla fordóma frá umhverfinu 

eins og þegar atvinnuleysi er lítið, þá eru meiri líkur á því að einstaklingar fyllist 

sjálfsásökunum og upplifi persónulega veikleika, sem leitt getur til andlegrar vanheilsu 

(Björklund og Erikson, 1998; Turner, 1995). Í langtímarannsókn á bandarískum 

verkamönnum kom í ljós að atvinnuleysi dró úr jákvæðu sjálfsmati og  þunglyndiseinkenni 

jukust. Á meðan á rannsókninni stóð voru þeir einstaklingar við betri heilsu sem komust aftur 

út á vinnumarkaðinn en hinir sem ekki höfðu fengið nýtt starf. Aftur á móti sýndu þeir 
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starfsmenn sem misstu vinnuna vegna heilsufarslegra vandamála fram á talsvert meiri 

þunglyndiseinkenni og lægra sjálfsmat (Burgard, Brand og House, 2007).  

Niðurstöður nýlegrar bandarískrar rannsóknar varðandi atvinnuleysi benda til þess að 

þeir sem eru mjög virkir í atvinnuleit glími frekar við andlega vanlíðan en þeir sem eru síður 

virkir. Rannsakendur telja að vanlíðan þeirra megi rekja til erfiðrar reynslu og streitunnar, sem 

sé óhjákvæmilegur fylgifiskur atvinnuleitarinnar. Aftur á móti leið þeim einstaklingum mun 

betur sem náðu að halda streitunni í lágmarki með því að vera virkir þátttakendur í 

námskeiðum og annarri afþreyingu sem boðið var upp á fyrir atvinnuleitendur (McKee-Ryan, 

Song, Wanberg og Kinicki, 2005).  

Eins og fram hefur komið virðast kynin oft á tíðum upplifa atvinnumissi á ólíkan hátt. 

Niðurstöður rannsóknar Kulik (2000) á 594 ísraelskum atvinnulausum einstaklingum, þar sem 

meðalaldurinn var 39 ára, sýndu að karlar eru líklegri en konur til þess að skynja 

atvinnuleysið sem félagslega og persónulega skömm (stigmatic) og trúa því að atvinnulausir 

einstaklingar séu einskis metnir í þjóðfélaginu. Niðurstöður þeirra benda einnig til þess að 

andleg streita sé mest hjá þeim einstaklingum sem hafa verið án atvinnu í tvo til þrjá mánuði 

og að þessi hópur eyði jafnframt meiri tíma og orku í atvinnuleit.  

 

2. 3. 3 Félagslegar afleiðingar 

Eins og áður hefur komið fram hafa rannsóknir sýnt fram á samhengi milli streitu (stressful 

life) og andlegrar heilsu. Samkvæmt „Stress buffering“ tilgátunni eru geðræn vandamál 

sjaldgæfari hjá þeim einstaklingum sem fá stuðning frá einhverjum nákomnum viðkomandi  

en hjá þeim sem fá lítinn eða engan stuðning frá fólki sem er nátengt því. Slík tengsl draga 

einnig úr neikvæðum tilfinningalegum viðbrögðum fólks við streitu og líkum á því að andleg 

líðan fari versnandi. (Cohen og Willis, 1985; Väänänen, Vahtera, Penttic, Kivimäki, 2004). 

Félagslegur stuðningur virðist því gegna stóru hlutverki þegar atvinnulausir einstaklingar sem 

hafa verið undir miklu álagi eiga í hlut (Väänänen, Vahtera, Penttic, Kivimäki, 2004).  

Niðurstöður rannsóknar Helenu Jónsdóttur (2009) bendir til þess að félagslegur 

stuðningur hafi umtalsverð áhrif á líðan fólks og dragi úr neikvæðum áhrifum atvinnuleysis. 

Fram kemur einnig að þar sem félagslegur stuðningur er mikilvægari fyrir karlmenn en konur, 

eru þessar niðurstöður ekki í samræmi við það sem eldri rannsóknir hafa sýnt, að félagslegur 

stuðningur sé mikilvægari fyrir konur en karla.  

Almennt hefur verið talið að maki sé mikilvægasti aðilinn varðandi félagslegan 

stuðning (Väänänen, Vahtera, Pentti og Kivimäki, 2005). Samkvæmt bandarískri rannsókn 
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eru atvinnulausir einstaklingar sem fá félagslegan stuðning við betri andlega heilsu og 

hamingjusamari en þeir sem síður njóta félagslegs stuðnings. Jafnframt er andleg líðan betri 

hjá þeim einstaklingum sem eru án atvinnu ef þeir ná að viðhalda daglegum venjum og nýta 

tíma sinn á uppbyggilegan hátt (McKee-Ryan, Song, Wanberg og Kinicki, 2005). 

 

2. 4 Tengsl atvinnumissis og aldurs 

Vert er að geta þess að þær rannsóknir sem fjallað er um í þessum kafla fjalla um eldri 

einstaklinga en fáar rannsóknir nefna hvaða aldursskeið er átt við. Í nokkrum rannsóknum 

kom þó fram að umfjöllun þeirra miðaðist við einstaklinga 45 ára og eldri, 50 ára og eldri og 

55 ára og eldri (Chan og Stevens, 2001; Gallo o.fl., 2000; Rogers og O´Rourke, e.d.). Því er 

gengið út frá því að eldri einstaklingar sem fjallað er um í kaflanum séu eldri en 45 ára. 

Síðustu áratugi í Bandaríkjunum hefur fjölgað mikiðí hópi fólks sem misst hefur vinnu 

sína og er að nálgast eftirlaunaaldur og hefur það leitt til aukins áhuga rannsakenda á 

heilsufarslegum afleiðingum atvinnuleysis (Gallo, Brand, Teng, Summers og Byers, 2009). 

Fram hefur komið að efnahagsleg og félagsleg áhrif vegna atvinnuleysis séu talsvert mikil 

fyrir miðaldra starfsmenn sem voru í fullri vinnu, en síðan dregur úr þessum áhrifum hjá þeim 

sem nálgast eftirlaunaaldur (Edgell, 2006). 

Í kanadískri rannsókn kemur fram að miklar breytingar hafi átt sér stað í Kanada 

síðustu áratugina sem hafi áhrif á vinnumarkaðinn, svo sem tækniframfarir, normalisering, 

aukin frjósemi í kjölfar „baby boom“ kynslóðarinnar [áhrif eftirstríðsáranna 1943-1963] og 

aukið hlutfall aldraðra. Gera má ráð fyrir því að svipuð þróun eigi sér stað víðs vegar í 

heiminum. Einnig stafar hlutfallsleg fjölgun aldraðra af lækkandi dánartíðni (Rogers og 

O´Rourke, e.d.). 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif atvinnuleysis á heilsu einstaklinga sem 

komnir eru fram yfir miðjan aldur og farnir að nálgast eftirlaunaaldur. Ein af fyrstu 

rannsóknunum af því tagi var framkvæmd af Frese & Mohr (1987). Rannsóknin fór fram á 

árunum 1975-1977 í Þýskalandi á 51 einstaklingum, 45 ára og eldri, sem áttu það 

sameiginlegt að hafa misst vinnuna. Niðurstöðurnar sýndu ótvírætt fram á aukið þunglyndi og 

vonleysi. Önnur rannsókn (Warr & Jackson, 1984) samanstóð af breskum körlum á aldrinum 

16-64 ára sem höfðu verið án atvinnu samfleytt í 25 mánuði. Þessi rannsókn sýndi fram á að 

andleg vanlíðan vegna atvinnuleysis væri háð aldri. Þeir sem voru í yngsta (16-19 ára) og 

elsta (60-64 ára) aldurshópnum leið marktækt betur en þeim sem voru á aldrinum 20-59 ára 

og sýndu minni batamerki yfir tíma. Höfundar telja að ástæðuna megi rekja til þess að eldri 
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einstaklingar sem nálgast eftirlaunaaldur hafi minni fjárhagslegar skyldur en þeir sem eru á 

miðjum aldri. Vegna þessa séu eldri einstaklingar undir minni pressu til þess að öðlast vinnu á 

ný og upplifi síður streitu (Gallo, Bradley, Siegel, Kasl, 2000). 

Samkvæmt Kulik (2001) hafa ýmsir fræðimenn sýnt fram á að andleg streita, 

fjárhagsáhyggjur og vinnuhollusta er meiri á meðal atvinnulausra karla á miðjum aldri og að 

þeir leggi sig meira fram í atvinnuleit en þeir sem eru yngri. Einnig gefa niðurstöður til kynna 

að ákveðin tengsl séu á milli aldurs og atvinnuleysis. Þeir sem eru komnir fram yfir miðjan 

aldur eyða jafnframt fleiri tímum á viku í atvinnuleit en þeir sem eru yngri. Rannsókn Gallo 

o.fl. (2000) sýndi svipaðar niðurstöður, en þau framkvæmdu rannsókn á afleiðingum 

atvinnuleysis á heilsu eldri bandarískra einstaklinga og notuðu gögn sem endurspegluðu 

þjóðina (nationally representative) og samanburðarhóp eldri einstaklinga sem var með 

atvinnu. Í ljós kom að atvinnumissir hjá þessum hópi væri marktækt tengdur líkamlegum 

kvillum og lakari andlegri líðan.  

Fram hefur komið að eldri einstaklingar eru lengur atvinnulausir en þeir sem eru yngri. 

Hugsanlega eru nokkrar fyrirstöður sem hafa áhrif hjá þessum aldurshópi varðandi það hvort 

einstaklingarnir öðlist atvinnu að nýju, eins og aldursmismunun, menntun og neikvæð 

staðalímynd varðandi starfshæfileika þeirra. Vegna þessa kemur oft til þess að þessir 

einstaklingar enda starfsferilinn sinn ósjálfviljugir, sem hefur þá í för með sér miklar og 

snöggar breytingar á högum þeirra (Gallo, Bradley, Siegel, Kasl, 2000; Hanisch, 1999).  

Eins og fram hefur komið þurfa eldri einstaklingar oft á tíðum að horfast í augu við 

lengra tímabil í atvinnuleit, sem hefur í för með sér takmarkaða möguleika þeirra til að spara 

fyrir efri árin. Eins getur langt tímabil í atvinnuleit orðið til þess að einstaklingar þurfi að 

ganga á þann sjóð sem þeir höfðu ætlað til elliáranna (Gallo, o.fl., 2000). Þessi hópur hefur 

einnig færri tækifæri til þess að bæta fjárhagsstöðu sína vegna hugsanlegrar launalækkunar og 

starfsóöryggis, jafnvel þótt einstaklingarnir hafi fengið atvinnu að nýju (Chan og Stevens, 

1999). Svo virðist vera að því ríkara hlutverki sem vinnan gegnir í lífi eldri einstaklinga þeim 

mun neikvæðari áhrif hefur atvinnumissirinn á sjálfsvirðingu þeirra (Rogers og O´Rourke, 

e.d.). 

Í samantekt Hanisch (1999) á rannsóknum varðandi atvinnumissi kemur fram að 

Wooten, Sulzer og Cornwell (1994) rannsökuðu fjölbreyttan hóp 426 starfsmanna sem höfðu 

nýlega misst störf sín. Niðurstöður þeirra sýndu að eldri starfsmenn, samanborið við þá yngri, 

höfðu minni væntingar varðandi starfsframa og nýtt starf, þeir sýndu frekar merki um kvíða, 

þunglyndi og fjárhagslegar áhyggjur. 
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Gallo o.fl. (2009) telja að þar sem eldri starfsmenn séu útsettari fyrir heilsufarslegum 

vandamálum í kjölfar atvinnumissis sé mikilvægt að stuðla að heilsueflingu innan þessa hóps 

til að koma þeim sem fyrst aftur út á vinnumarkaðinn. Rogers og O´Rourke, (e.d) eru sama 

sinnis og telja mikilvægt að koma á laggirnar heilsueflandi áætlun sem hafi jafnframt það 

markmið að gera líf þessara einstaklinga betra. 

Chan og Stevens (2001) notuðu gögn frá Health and Retirement Study til að meta 

atvinnuhorfur einstaklinga 50 ára og eldri sem höfðu orðið fyrir atvinnumissi. Niðurstöður 

þeirra gáfu til kynna að atvinnuleysið hefði talsverð langtímaáhrif á möguleika þessa hóps til 

þess að öðlast atvinnu að nýju. Fram kom að einungis 60% karla og 55% kvenna, 50 ára og 

eldri, höfðu fengið vinnu á ný tveim árum eftir að hafa misst vinnuna.  

Í stefnumótun Efnahags- og félagsmálaráðs, frá árinu 2002, varðandi málefni aldraðra 

kemur fram að nauðsynlegt sé að koma til móts við þau verkefni sem fylgja hækkandi 

meðalaldri íbúa, með því að aðlaga reglur á ýmsum félags- og efnahagslegum sviðum að 

breyttum aðstæðum, með það í huga að stuðla að meiri hagvexti og aukinni atvinnustarfsemi. 

Jafnframt er bent á að þar sem atvinnuleysi sé augljós sóun á verðmætum sé öllum hagkerfum 

til góða að útrýma því og auka þau verðmæti sem í boði eru. Forgangsmál sé að vinna gegn 

aldursmismunun og misrétti við starfsráðningar og auka skilning á kostum þess að hafa eldra 

fólk á vinnumarkaði. Einnig er mikilvægt að stuðla að fleiri atvinnutækifærum fyrir eldra fólk 

og taka á mismunun við starfsráðningar til að auka þátttöku þeirra í atvinnulífinu. 
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3 Íslenskur veruleiki 

Vinnumarkaðurinn hér á landi er sveigjanlegur á þann hátt að tiltölulega auðvelt er að segja 

fólki upp störfum. Í kjölfar hruns fjármálakerfisins á Íslandi hefur atvinnuleysi aukist þar sem 

vinnustaðir hafa þurft að fækka starfsfólki, lækka starfshlutföll og fyrirtæki hafa jafnvel verið 

lögð niður (Ingrid Kuhlman, 2009). Í kjölfarið skapast nýjar og ótryggar aðstæður á 

vinnumarkaði, þar sem atvinnuleysi hefur verið lítið á undanförnum árum. Vinnumálastofnun 

bárust 65 tilkynningar um hópuppsagnir í október 2008 þar sem samtals var sagt upp 2.950 

manns. Uppsagnir í fjármálageiranum voru um 20% af tilkynningunum þar sem uppsagnir 

Landsbanka, Glitnis og Kaupþings vógu þyngst (Vinnumálastofnun, 2008). 

Í skýrslu sem Félags- og tryggingamálaráðuneytið (2009-a) lét gera til þess að kanna 

hag og ástand þeirra sem búa við atvinnuleysi kemur fram að atvinnuleysi hafi aukist 

umtalsvert í kjölfar efnahagshrunsins. Samkvæmt Hagstofu Íslands (2009) voru sautján 

þúsund manns, eða ríflega 8%, af áætluðu vinnuafli án atvinnu þegar skýrslan var birt, en 

atvinnuleysið hefur áhrif á fjölskyldumeðlimi þeirra. Í skýrslunni kemur fram að um það bil 

tíu þúsund börn búi við þær aðstæður að eiga foreldra sem eru atvinnulausir, og af þeim eru á 

milli fimm og sex hundruð börn sem eiga foreldra sem báðir eru atvinnulausir. Jafnframt hafa 

skuldir heimilanna vaxið umtalsvert. Í ljós hefur komið huglægur vandi hjá öllum kynslóðum, 

sem birtist í óvissu og öryggisleysi. Talið er að atvinnuleysi geti haft alvarleg áhrif á heilsu 

einstaklinga og það geti jafnvel leitt til minni starfsgetu og því sé hætta á mikilli fjölgun 

örorkulífeyrisþega, og því þurfi að leita allra leiða til að koma í veg fyrir slíka þróun. Vegna 

þessa er mikilvægt að huga sérstaklega að þeim sem misst hafa vinnuna til þess að tryggja 

virkni og koma í veg fyrir alvarlegar afleiðingar atvinnuleysis á heilsu, líðan og félagslegar 

aðstæður. Höfundar skýrslunnar telja að þegar um er að ræða erfiðleika af mannavöldum 

verði úrvinnsla áfalls flóknari og ekki síst ef enginn tekur á sig ábyrgð. Þá muni félagsstaða 

og sjálfsmynd versna og enginn endir sé fyrirsjáanlegur á áföllum. Fram kemur að áhrif vegna 

áfalla geti jafnvel birst vikum og mánuðum síðar og viðvarandi streituástand skapast, sem geti 

aukið hættu á sjúkdómum, bæði vegna álags streitunnar á tilfinningalíf og vegna 

lífeðlisfræðilegra áhrifa á vefi og líffærakerfi (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009-a). 

Þegar skýrsla Félags- og tryggingamálaráðuneytisins (2009-a) var birt árið 2009 voru 

sterkar vísbendingar um að veruleg áhrif kreppunnar á heilsufar væru enn ekki að fullu komin 

fram. Þó höfðu heilbrigðisstarfsmenn sem unnu í skólakerfinu og innan fyrirtækja greint 
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merki vaxandi vanlíðunar og því töldu skýrsluhöfundar að mikilvægt væri að fylgjast með 

þessari þróun. Benda má á að niðurstöðurnar byggjast á fyrirspurnum í sex liðum sem sendar 

voru öllum félagsmálastjórum landsins, þar sem spurt var hvort og með hvaða hætti 

félagsþjónusta sveitarfélaganna hefði orðið vör við afleiðingar efnahagshrunsins.  

Niðurstöður viðamikillar rannsóknar sem gerð var í íslenskum grunnskólum árið 2009, 

„Ungt fólk 2009,“ benda hins vegar til þess að meira en 80% ungmenna séu ánægð með líf 

sitt. Ef þessar tölur eru bornar saman við sambærilega rannsókn sem var framkvæmd árið 

2006 koma svipuð hlutföll í ljós nema að borgarstúlkurnar voru 3% ánægðari en þær voru árið 

2006. Niðurstöður sýndu einnig að hamingja ungmenna virðist hafa aukist lítillega, 

samanborið við könnunina frá árinu 2006 (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009).  

Í rannsókn Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur og Helenu Jónsdóttur frá árinu 2009, „Áhrif 

atvinnumissis á líðan og heilsu,“ kom fram að marktækur munur væri á stöðu karla og 

kvenna, þar sem hlutfallslega fleiri karlar en konur höfðu fengið vinnu á ný. Niðurstöður 

sýndu einnig að menntun virðist skipta máli varðandi það hversu vel einstaklingum gengur að 

fá atvinnu á ný. Þeir sem höfðu eingöngu grunnskóla- eða framhaldsskólapróf höfðu í færri 

tilfellum fengið nýja vinnu en þeir sem voru með háskólapróf eða framhaldspróf úr háskóla.  

Samkvæmt skýrslu Rauða kross Íslands frá árinu 2010 standa fimm hópar hvað verst í 

íslensku samfélagi. Það eru atvinnuleitendur, öryrkjar, barnafjölskyldur, einstæðir foreldrar og 

ungt fólk sem skortir tækifæri. Óvissan á vinnumarkaði og erfiðleikar við að standa undir 

lágmarksútgjöldum gerir atvinnuleitendum erfitt fyrir, þar sem þeir vita ekki hve lengi þetta 

ástand muni vara og þar af leiðandi versnar félagsleg staða þeirra og andlegt ástand. Þeir sem 

standa verst innan hópsins eru atvinnuleitendur með litla menntun umfram grunnskólapróf og 

þeir eru einnig fjölmennasti hópurinn á atvinnuleysisskrá. Þeir voru áður með lágar tekjur og 

eiga erfiðara með að fá vinnu en hinir. 

Í svörum viðmælenda í skýrslunni kom einnig fram að þeir hefðu orðið varir við að 

atvinnuleysi ylli brostinni sjálfsmynd, aðgerðarleysi, minna sjálfstrausti og einangrun hjá 

atvinnuleitendum. Jafnframt upplifðu sumir tilfinningalega vanlíðan eins og vonleysi, kvíða, 

doða, samviskubit og þunglyndi. Almennt virðast margir atvinnuleitendur hafa meiri áhyggjur 

af framtíðinni en aðrir. Að mati nokkurra viðmælenda hefur atvinnuleysi þó ekki eingöngu 

neikvæðar hliðar, þar sem fleiri eldri einstaklingar hafa farið í nám (Rauði kross Íslands, 

2010). 
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Mynd 1. Þróun atvinnuleysis frá janúar 2007 til janúarmánaðar 2011 (Vinnumálastofnun, 2011-a). 

 

Þróun atvinnuleysis hefur breyst lítið frá efnahagshruninu en það fór hæst í byrjun árs 2009, 

eða í 9,3% (Vinnumálastofnun, 2011-b).  

Á mynd 1 má sjá þróun atvinnuleysis á öllu landinu frá janúar árið 2007 til 

janúarmánaðar 2011. Á síðasta ársfjórðungi 2010 voru að meðaltali 13.200 manns án vinnu 

eða í atvinnuleit, eða 7,4% vinnuaflsins, og hafði atvinnuleysi þá minnkað um tæp 2% frá 

árinu 2009. Í lok árs 2010 var atvinnuleysi mest á höfuðborgarsvæðinu, 8,2%, en 5,9% utan 

þess. Jafnframt var atvinnuleysið mest á meðal fólks á aldrinum 16-24 ára, eða 15,4%. Hjá 

þeim sem eru 24-54 ára var atvinnuleysi 6,6% og 3,8% hjá aldurshópnum 55-74 ára. 

Langtímaatvinnuleysi hefur einnig aukist talsvert. Einstaklingar sem hafa verið atvinnulausir í 

tólf mánuði eða lengur eru skilgreindir sem langtímaatvinnulausir. 3.200 manns höfðu verið 

atvinnulausir svo lengi, eða rúmlega 24% atvinnulausra, á fjórða ársfjórðungi 2010 og á sama 

tímabili árið 2009 voru það um 1.700 manns, eða 14% (Hagstofa Íslands, 2011). Nýjustu tölur 

benda til þess að atvinnuleysið sé á leiðinni upp aftur, þar sem það var komið í 8,6% í febrúar 

2011 (Vinnumálastofnun, 2011-b).  
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Mynd 2. Hlutfall atvinnulausra eftir aldri árið 2009 og 2011 (Vinnumálastofnun, 2011-b). 

 

Í skýrslu sem unnin var á vegum Vinnumálastofnunar árið 2009 kom fram að atvinnuleysi á 

meðal miðaldra og eldra fólks á Íslandi væri ekki meira en í öðrum hópum. 

Langtímaatvinnuleysi væri aftur á móti meira viðvarandi hjá þessum hópi. Margrét Kr. 

Gunnarsdóttir (2009) telur að þetta séu vísbendingar í þá átt að þeim einstaklingum sem eru 

komnir yfir miðjan aldur og missa vinnuna reynist erfiðara að fá vinnu heldur en þeim sem 

eru yngri. Ef litið er til þess hvernig staða eldra fólks á vinnumarkaðnum er í dag má sjá að í 

febrúar 2011 voru 33% allra á atvinnuleysisskrá 45 ára og eldri (mynd 2). Ef þessar tölur eru 

bornar saman við tölurnar í febrúar 2009 kemur í ljós að atvinnuleysi hjá þessum 

einstaklingum var þá 28,9%. Samkvæmt þessum niðurstöðum virðist atvinnuleysi hafa aukist 

talsvert hjá einstaklingum 45 ára og eldri, eða um 4,1% (Vinnumálastofnun, 2011-b). Að 

framansögðu virðist þessi hópur því eiga undir högg að sækja. Ef litið er á hlutfall 

einstaklinga án atvinnu í aldurshópnum 15-24 ára má sjá að fleiri voru atvinnulausir á þessum 

aldri árið 2009, eða 18,9%, samanborið við 16,4% í byrjun árs 2011 (Vinnumálastofnun, 

2011-b). 

Samkvæmt skýrslu Vinnumálastofnunar frá árinu 2009 eru tengsl menntunar og 

atvinnuleysis afdráttarlaus, þar sem stærstur hluti langtímaatvinnulausra er einungis með 

grunnskólamenntun. En samkvæmt höfundi skýrslunnar, Margréti Kr. Gunnarsdóttur, hafa 
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kannanir sýnt að þátttaka í sí- og endurmenntun dregst saman eftir því sem fólk verður eldra 

og má ætla að það dragi úr samkeppnishæfni þeirra sem eru eldri. 

Árið 2009 varð sú breyting á íslenskum vinnumarkaði að fleiri karlar en konur voru án 

atvinnu, en að jafnaði hafa fleiri konur verið á atvinnuleysisskrá í gegnum tíðina. Í febrúar 

árið 2009 voru 10,1% karla og 6,4% kvenna á atvinnuleysisskrá á höfuðborgarsvæðinu. Tölur 

varðandi atvinnuleysi í febrúar 2011 sýna að þessar tölur hafa lítið breyst, fjöldi karla er sá 

sami og konum hefur aðeins fjölgað, eða í 7,4% (Vinnumálastofnun, 2009-a; 

Vinnumálastofnun, 2011-b). 

Í skýrslu sem unnin var á vegum Félags- og tryggingamálaráðuneytisins árið 2009 

varðandi ungt fólk án atvinnu, kemur fram að unga fólkinu fannst engin skömm af því að vera 

atvinnulaust, þar sem svo margir væru í þeirri stöðu. Að mati höfunda skýrslunnar virðist 

unga fólkið ekki gera sér grein fyrir þeim afleiðingum sem atvinnuleysi getur haft á 

sjálfsmynd þeirra. Í samtölum við  ungmenni sem tóku þátt í rannsókninni kom það skýrt fram 

að persónulegt ástand þeirra fór versnandi (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009-b).  

Í könnun Rauða kross Íslands (2010) varðandi það hvaða hópar standa höllum fæti á 

Íslandi, var jafnframt spurt um leiðir til úrbóta. Í skýrslunni kemur fram að brýnt sé að leita 

leiða til að auðvelda fólki án atvinnu að fara aftur út á vinnumarkaðinn og draga úr 

atvinnuleysi. Skapa þurfi aðstæður þar sem fólk geti komið saman og átt félagslegt samneyti 

við annað fólk og auka þurfi námsframboð, og þá sérstaklega fyrir fólk með litla menntun. 

Jafnframt þurfi að efla upplýsingaflæði og þjónustu opinberra stofnana, sem þannig getur 

aukið líkurnar á að fólk fái aðstoð og úrræði við hæfi. 

 

3. 1 Skilgreiningar á atvinnuleysi  

Samkvæmt Hagstofu Íslands er skilgreining á atvinnuleysi eftirfarandi: Teljast þeir 

atvinnulausir sem ekki hafa atvinnu, hafa leitað sér að vinnu á síðastliðnum fjórum vikum og 

eru reiðubúnir að hefja störf innan tveggja vikna, hafa fengið starf en ekki hafið vinnu, bíða 

eftir því að vera kallaðir til vinnu og hafa gefist upp á því að leita að vinnu en bjóðist þeim 

starf eru þeir tilbúnir að hefja vinnu innan tveggja vikna (Hagstofa Íslands, 2011). 

Fram kemur í lögum um atvinnuleysistryggingar að sá sem telst að fullu tryggður 

hefur rétt til óskertra grunn atvinnuleysisbóta sem nema 149.523 kr. á mánuði. Atvinnulausir 

einstaklingar eiga rétt til atvinnuleysisbóta samfellt í þrjú ár. Að þeim tíma loknum verða 

einstaklingar að vinna í að minnsta kosti sex mánuði til að öðlast rétt til að fá greiddar 

atvinnuleysisbætur að nýju (Lög um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006). Fyrstu tíu virku 
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dagana eru svokallaðar grunn atvinnuleysisbætur greiddar launamanni en síðan taka við 

tekjutengdar atvinnuleysisbætur í allt að þrjá mánuði. Eftir það eru grunn atvinnuleysisbætur 

greiddar á ný (Alþýðusamband Íslands, 2008).  

 

3. 2 Reglur varðandi uppsagnir  

Ákveðnar reglur gilda varðandi uppsagnir. Allar uppsagnir skulu vera skriflegar og uppsögnin 

skal miðast við mánaðamót (Lög um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum til launa 

vegna sjúkdóms- og slysaforfalla nr. 19/1979). Ef starfsmaður óskar eftir ástæðu uppsagnar á 

hann rétt á viðtali þar að lútandi og skal beiðni um viðtal hafa komið fram innan fjögurra 

sólarhringa frá því að uppsögn er móttekin. Viðtal skal síðan fara fram innan fjögurra 

sólarhringa þar í frá. Hafa ber í huga að mikilvæg réttindi tengd uppsögnum geta glatast ef 

þess er ekki gætt að kvarta sannanlega og formlega til atvinnurekanda ef starfsmaður telur að 

á honum hafi verið brotið (VR, e.d.). Ástæður uppsagnar þurfa að vera lögmætar og 

málefnalegar og fer uppsagnarfrestur starfsmanna á almennum vinnumarkaði eftir 

kjarasamningi í hlutaðeigandi starfsgrein. Lengd uppsagnarfrests getur verið mismunandi 

milli kjarasamninga en hann getur verið skemmri en þrír mánuðir og allt upp í sex mánuði, en 

það fer eftir starfsaldri og/eða lífaldri viðkomandi starfsmanns. Ganga á úr skugga um hvort 

starfsmaður eigi lengri uppsagnarfrest samkvæmt ráðningarsamningi eða kjarasamningi (Lög 

nr. 19/1979; Alþýðusamband Íslands, 2008). 

Ef um skipulagsbreytingar er að ræða þar sem til dæmis þarf að fækka starfsmönnum 

vegna rekstraraðstæðna þarf að gæta að því hvort starfsmaður eigi biðlaunarétt. Ef svo reynist 

vera skal í stað uppsagnar senda viðkomandi skriflega tilkynningu um niðurlagningu starfsins 

og kynna honum rétt hans til biðlauna (Alþýðusamband Íslands, 2008). 

Í lögum er víða að finna ákvæði sem veita tilteknum hópum starfsmanna sérstaka 

vernd. Þetta á til dæmis við um öryggistrúnaðarmenn og trúnaðarmenn, foreldra í 

fæðingarorlofi og barnshafandi konur, starfsmenn sem hafa tilkynnt um fæðingar- og 

foreldraorlof og starfsmenn sem bera fjölskylduábyrgð. Atvinnurekanda ber að rökstyðja 

skriflega hvaða ástæður liggja að baki uppsögn þegar starfsmaður nýtur uppsagnarverndar 

samkvæmt lögum. Þeir starfsmenn sem eru í slíkri stöðu eiga þennan rétt óháð því hvort þeir 

óski eftir viðtali um starfslok sín eða ekki (Erna Guðmundsdóttir, 2008).  

Sérstakar reglur gilda um hópuppsagnir. Þegar hópuppsagnir eru á döfinni þarf 

atvinnurekandi að hafa samráð við trúnaðarmenn og senda vinnumiðlun skriflega tilkynningu 

um fyrirhugaðar uppsagnir, þar sem fram koma allar upplýsingar sem skipta máli um 
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hópuppsagnirnar. Þá skal tilkynna ástæður uppsagnanna, fjölda starfsmanna sem stendur til að 

segja upp og á hvaða tímabili uppsagnirnar eiga að taka gildi. Samkvæmt lögum taka 

uppsagnirnar fyrst gildi þrjátíu dögum eftir að tilkynning berst svæðisvinnumiðlun. Gert er 

ráð fyrir að svæðisvinnumiðlun noti þennan frest til að leita lausnar á þeim vanda sem 

hópuppsagnirnar koma til með að valda. Samkvæmt lögum um hópuppsagnir nr. 63/2000, 

sem farið er eftir í kjarasamningum og ráðningarsamningum, breytist uppsagnarfrestur ekki 

við hópuppsagnir nema hjá starfsmönnum sem eiga styttri uppsagnarfrest en þrjátíu daga. 

 

3. 3 Vinnumarkaðsúrræði 

Samkvæmt Vinnumálastofnun Íslands er markmið vinnumarkaðsúrræða að „sporna gegn 

atvinnuleysi, auðvelda fólki í atvinnuleit að halda virkni sinni, stuðla að tengslum þess við 

atvinnulífið og skapa fólki leiðir til að bæta möguleika sína til atvinnuþátttöku.“ 

(Vinnumálastofnun, e.d.-a). Meðal þeirra vinnumarkaðsúrræða sem Vinnumálastofnun sér um   

eru starfstengd úrræði, námsúrræði, námskeið, ráðgjöf og atvinnutengd endurhæfing 

(Vinnumálastofnun, e.d.-a).  

Þjónustuskrifstofur Vinnumálastofnunar eru starfræktar út um allt land og veita 

atvinnuleitendum aðstoð, sem felst meðal annars í ýmsum upplýsingum varðandi 

atvinnuástand, atvinnuhorfur og atvinnuleysi. Ráðgjafar veita einnig upplýsingar og ráðgjöf 

varðandi náms- og starfsval og hvernig atvinnuleit sé best háttað (Vinnumálastofnun, e.d.-b). 

Litið er á alla sem skrá sig hjá Vinnumálastofnun sem virka atvinnuleitendur. Lögð er áhersla 

á að meta vinnufærni og hæfni þeirra sem fyrst eftir að þeir sækja um þátttöku í 

vinnumarkaðsaðgerðum eða hvers konar aðstoð eða þjónustu sem hver og einn þarf á að 

halda. Eftir að staða og færni viðkomandi hefur verið metin er gerð áætlun í samráði við hann 

um atvinnuleitina og þátttöku hans í viðeigandi vinnumarkaðsúrræðum (Alþýðusamband 

Íslands, 2008).  

Vinnumálastofnun heldur skrá yfir laus störf sem eru í boði á öllu landinu, þar sem 

fram kemur meðal annars hvaða kröfur eru gerðar til umsækjenda, í hverju starfið er fólgið og 

annað sem máli skiptir. Vinnumálastofnun annast einnig vinnumiðlun á Evrópska 

efnahagssvæðinu, sem nær yfir 29 ríki innan Evrópu (Alþýðusamband Íslands, 2008). 

Fjölbreytt úrval úrræða er í boði fyrir atvinnulausa til þess að hvetja og virkja fólk sem 

er án atvinnu.Ýmis félagasamtök, stofnanir, stéttarfélög, Vinnumálastofnun og fyrirtæki 

leggja sitt af mörkum til þess að koma til móts við atvinnuleitendur. Eftir að atvinnuleysið 

jókst í kjölfar efnahagskreppunnar hefur verið unnið að úrbótum varðandi aðgengi að 
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upplýsingum um þau úrræði sem eru í boði (Velferðarráðuneytið, 2009). Vinnumálastofnun 

hleypti af stað sérstöku átaki í ágúst 2010 gegn afleiðingum langtímaatvinnuleysis sem ber 

heitið „ÞOR – þekking og reynsla.“ Markmið átaksins er að ná til þeirra einstaklinga sem hafa 

verið atvinnulausir í tólf mánuði eða lengur og virkja þá til þátttöku í fjölbreytilegum 

vinnumarkaðsúrræðum. Leitað var eftir samstarfi við fjölda fræðsluaðila, stofnana, fyrirtækja 

og félagasamtaka og standa nú um sjötíu úrræði til boða fyrir atvinnuleitendur 

(Vinnumálastofnun, e.d.-c). 

Námskeiðið Nýttu kraftinn var sett á laggirnar haustið 2008 og er í dag starfrækt í 

samstarfi við Vinnumálastofnun og VR. Námskeiðið er þróað út frá ákveðinni 

hugmyndafræði til hvatningar og stuðnings fyrir einstaklinga sem misst hafa atvinnu sína í 

hópuppsögnum eða að tilefnislausu. Helsta markmiðið er að hvetja atvinnulausa einstaklinga 

til að temja sér þann lífsstíl að ganga til hvers dags sem vinnudagur væri og nýta krafta sína 

og tíma á sem uppbyggilegastan og jákvæðastan hátt. Rauði þráðurinn í hugmyndafræðinni er 

að einstaklingar haldi sjálfsmynd sinni og virkni og geri sig þar með samkeppnishæfari í 

atvinnuleitinni. Um fjögur hundruð manns hafa farið í gegnum ferlið og 

endurráðningarhlutfall hvers hóps hefur verið um 75% (Nýttu kraftinn, e.d.). 

Atvinnuleitendum stendur einnig til boða að taka þátt í sjálfboðaliðastörfum á vegum 

Rauða kross Íslands og þiggja atvinnuleysisbætur á meðan en atvinnuleitandinn þarf jafnframt 

að vera virkur í atvinnuleit á meðan hann sinnir sjálfboðaliðastarfinu (Rauði kross Íslands, 

e.d.). Einnig stendur atvinnulausum einstaklingum til boða að taka þátt í frumkvöðlastarfi eða 

þróun eigin viðskiptahugmynda. Starfið felur meðal annars í sér að einstaklingar gera samning 

við fyrirtæki, stofnun eða frjáls félagasamtök til allt að sex mánaða. Á meðan á verkefninu 

stendur þurfa atvinnuleitendur ekki að vera í virkri atvinnuleit og fá greidd laun frá 

stofnuninni, samtökunum eða fyrirtækinu (Reglugerð um þátttöku atvinnuleitenda sem 

tryggðir eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins í vinnumarkaðsaðgerðum og um 

búferlastyrki nr.12/2009).  

Á heimasíðu Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja kemur fram að félagsmönnum 

býðst úrval námskeiða og ýmiss konar fræðsla. Einnig má finna á síðunni ýmsar gagnlegar 

upplýsingar fyrir einstaklinga án atvinnu (Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja, e.d.). Í 

skýrslu sem unnin var fyrir Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja (skammstafað SSF) árið 

2010  kemur fram að SSF bauðst til að greiða fyrir samtalsmeðferð fyrir þá sem misstu störf 

sín í kjölfar efnahagshrunsins en einungis um fimmtungur meðlima nýtti sér þessa þjónustu 

(Lidström, 2010).  
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4 Kenningar 

4. 1 Stimplunarkenningar (labelling theories) 

Stimplunarkenningar þróuðust út frá sjónarhorni félagsfræðinnar sem kallast 

samskiptasjónarhornið (e. interactionist view). Þessi nálgun er byggð á þremur atriðum: Að 

hegðun fólks fari eftir þeirri merkingu sem það leggur í hlutina. Að þessi merking verði til 

vegna samskipta við aðra. Að merkingin breytist sífellt vegna túlkunar. Öll hegðun og þar 

með talið öll frávik eru háð samskiptum (Goode, E., 1994). 

Stimplun verður til hjá áhorfendum. Það eru þeir sem ákveða hvort einhver eða 

eitthvað er dæmt sem frávik, ef það eru engir áhorfendur verður engin stimplun og þar af 

leiðandi ekkert frávik. Áhorfendur hafa þann möguleika að dæma hvort ákveðin hegðun eða 

útlit sé frávik út frá því sem þeim hefur verið sagt eða vegna neikvæðrar upplifunar gagnvart 

viðkomandi aðila. Þetta getur leitt til þess að ákveðin hegðun verður eingöngu dæmd sem 

frávik í afmörkuðum hópi (Goode, E., 1994).  

 Stimplunarkenningar horfa á hverjir eru stimplaðir sem frávik og hvaða afleiðingar 

það hefur í för með sér fyrir einstaklinga að fá slíkan stimpil. Allir þjóðfélagshópar setja 

ákveðnar reglur eða viðmið um hvaða hegðun er rétt eða röng, hvað sé viðeigandi innan 

hópsins og hvernig beri að haga sér innan hans. Sá sem ekki fellur undir viðmið hópsins á það 

á hættu að verða fyrir ákveðinni stimplun eða útskúfun (Becker, 1963). 

 Edwin Lemert (1972) fjallar um ferli þar sem stimplun breytir sjálfsmynd einstaklinga 

frá því að vera „normal“ í að verða frávik. Lemert skiptir aðgreiningunni í tvennt. Fyrsta stigs 

frávik, þar sem sumir einstaklingar líta á ákveðið frávik sem stimplun en aðrir ekki. Þar sem 

engin neikvæð athygli beinist að hegðuninni breytist hvorki sjálfsmynd einstaklingsins né 

félagsleg staða hans, þar sem engin stimplun hefur átt sér stað. Annars stigs frávik felur í sér 

að ef samfélagið veitir hegðuninni athygli þá á stimplun sér stað með ýmsum afleiðingum 

fyrir einstaklinginn. Samfélagið beinir athygli sinni að þessari hegðun og afleiðing 

athyglinnar verður frávik. Þá breytist jafnframt hugmynd einstaklingsins um sjálfan sig. 

Samkvæmt Lemert fara einstaklingar að trúa því að þeir séu öðruvísi þegar stimplun hefur átt 

sér stað. Þessir einstaklingar geta upplifað ákveðna höfnun eða afneitun frá samfélaginu þar 

sem samfélagið skilgreinir slíka einstaklinga á ákveðinn hátt. 
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 Becker (1963) telur að frávik verði til vegna samvirkni sem eigi sér stað milli fráviks-

einstaklings og þeirra sem bregðast við frávikinu og veita því athygli, sem leiðir til þess að 

stimplun á sér stað. Becker fjallar einnig um hina ráðandi stöðu, að fráviksstimpill hafi áhrif á 

eða móti félagslega stöðu einstaklinga, sem fer eftir því hvar einstaklingur er staddur í 

samfélaginu og hvernig aðrir horfa á hann. Samkvæmt Becker getur margt breyst hjá 

einstaklingnum eftir að hann hefur verið stimplaður, til dæmis staða hans í samfélaginu. 

Viðbrögð þess geti leitt til þess að einstaklingurinn fari að horfa á sjálfan sig út frá stöðu hans 

í samfélaginu, sem geti jafnvel leitt til þess að hann einangrist. 

 Erving Goffman (1990) nefnir þrjár algengar ástæður fyrir stimplun (stigma). 

Aðstimplun geti átt sér stað ef einstaklingur hefur einhver sérstök einkenni, að stimplun geti 

stafað af persónuleika einstaklingsins og þegar einstaklingar tilheyri vitlausum hópi í 

samfélaginu eða þeir passi ekki inn í þær kringumstæður sem þeir lifa í. Goffman (1990) 

fjallar einnig mikið um mannleg samskipti, eins og það hvernig einstaklingar bregðast við 

þeim sem eru öðruvísi í félagslegum kringumstæðum. Hjá Goffman kemur fram að 

brennimerktur einstaklingur er oft hræddur við hvaða stimplun hann fær og í hvaða flokk 

hann er settur. Hann þarf að sanna fyrir samfélaginu á ýmsan hátt að í raun og veru sé hann 

ekkert öðruvísi en aðrir. Að auki þarf hann að þola ýmis neikvæð ummæli um sig. Hinn 

brennimerkti einstaklingur er því alltaf á varðbergi gagnvart því sem sagt er við hann. Á sama 

tíma mæta „eðlilegu“ einstaklingarnir stressi og óþægindum við þessar kringumstæður og 

verða óöryggir um hvernig eigi að bregðast við og hegða sér þegar þeir hitta einstakling sem 

er með eitthvert sérstakt einkenni. Sá brennimerkti er vanur að mæta árekstrum og 

vandræðum og má því segja að hann ráði betur við kringumstæður en hinir.  

Í rannsóknum sem Link, Cullen, Shrout, Struening og Dohrenwend (1989) hafa gert 

hafa komið fram nýjar athugasemdir um stimplun og afleiðingar hennar. Þeir horfa á hvernig 

einstaklingar aðlagast samfélaginu eftir að stimplun hefur átt sér stað. Link heldur því fram að 

stimplun hafi í för með sér neikvæðar afleiðingar hvað varðar félagslegar aðstæður, 

sjálfsvirðingu einstaklingsins og atvinnumöguleika ef horft er sérstaklega á þróunarferlið. 

Link telur að stimplun gerist eða vaxi stig af stigi. Í því samhengi fjallar hann um að það sé 

ekki nóg að horfa einungis á hvernig sjálfsmynd einstaklings breytist heldur hvernig 

samfélagið heldur áfram að stimpla og hvaða áhrif það hefur á líf einstaklings þegar hann 

reynir að komast inn í samfélagið aftur. Vegna stimplunarinnar og með því að draga sig til 

baka upplifir einstaklingurinn höfnun frá samfélaginu. Þetta viðhorf er nýtt til áhrifa og 

afleiðinga stimplunar sem tekur á gagnrýni varðandi stimplunarkenningar.  
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Eins og fram hefur komið fjallar Goffman (1971) um þrenns konar ástæður fyrir 

stimplun. Hann líkir samskiptum fólks við leikhús, þar sem einstaklingar eru með eitt baksvið 

og eitt aðalsvið. Það eru síðan áhorfendurnir sem ákveða hvernig útkoman verður, þar sem 

þeir bregðast við á mismunandi hátt. Einstaklingarnir á sviðinu geta síðan fengið bæði 

jákvæða og neikvæða svörun, sem fer eftir því fyrir hverja leiksýningin er. Sumum finnst hún 

áhugaverð, skemmtileg og spennandi en öðrum finnst hún leiðinleg og óáhugaverð. 

 Samkvæmt Goffman (1971) bregðumst við við væntingum annarra út frá því hvað við 

höfum sjálf ákveðið fyrirfram. Er þá ekki mögulegt fyrir einstakling að komast hjá stimplun 

þar sem hann er í raun ekki alveg hann sjálfur, heldur er hann einungis að „leika“? Goffman 

segir að við getum leikið tvö hlutverk í einu, einstaklingar geti leikið sig bæði öðruvísi og 

einnig hlutverk þeirra sem eru „normal.“ 

 Stimplunarkenningar hafa ekki liðið undir lok, þar sem ljóst er að einstaklingar sem 

verða fyrir stimplun geta átt erfitt uppdráttar og stimplunin haft alvarlegar afleiðingar fyrir 

heilsu og líðan einstaklingsins.  

 

4. 2 Siðrof (anomie) og félagsleg samþætting (social integration) 

Durkheim (1952) er upphafsmaður kenninga um siðrof (anomie) og taldi að venjulega væri 

siðrof fylgifiskur snöggra félagslegra breytinga, svo sem efnahagsþrenginga eða góðæris í 

samfélaginu. Í umfjöllun Durkheims um vélræna einingu nefnir hann að siðrof skapist þegar 

breytingar verða örar og siðferði fylgir ekki eftir, markmið og leiðir fara ekki saman og siðrof 

verður uppspretta óréttlætis. Durkheim telur að siðrof geti birst þegar ekki ríkir festa í 

þjóðfélaginu, sem hefur í för með sér upplausn. Siðrof getur skapast þegar hinn hagræni 

grundvöllur breytist en normið fylgir ekki með. Jafnframt eru auknar líkur á siðrofi þegar 

mikill óstöðugleiki ríkir í samfélögum.  

Merton (1968) álítur að í samfélögum þar sem mikil áhersla er lögð á efnahagslega 

velgengni einstaklinga og mikil einstaklingshyggja ríkir sé meiri hætta á siðrofi þar sem 

einstaklingar sem eru á jaðri samfélagsins og hafa ekki sömu tækifæri og þeir efnameiri leiðist 

út í frávikshegðun til þess að uppfylla efnahagslegar þarfir sínar. Samkvæmt Merton getur 

aukið álag sem myndast þegar einstaklingar ná ekki markmiðum sínum leitt til þess að þeir 

leiti leiða til að ná markmiðum sínum með ólöglegum hætti. 

Kenning Durkheim um félagslega samþættingu (social integration) fjallar meðal 

annars um að félagslegar staðreyndir sem liggja fyrir utan einstaklinginn séu tvenns konar. 

Efnislegar staðreyndir sem móta líf okkar að verulegu leyti lifa sjálfstæðu lífi og fylgja ekki 
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einstaklingum og heimur hugmynda varðandi norm og gildi, það er að segja sá heimur sem 

við lifum í. Hann telur einnig að það sé umhverfið sem móti okkur sem einstaklinga 

(Durkheim, 1952).  

 

4. 3 Sjónarhorn Jahoda og Warr á atvinnuleysi 

Ýmsar kenningar hafa verið þróaðar varðandi atvinnuleysi. Hér á eftir er umfjöllun um tvær 

kenningar sem hafa verið mest notaðar og viðurkenndar á þessu sviði. 

 

4. 3. 1 Skortkenning Jahoda (latent deprivation model) 

Samkvæmt Edgell (2006) hefur rannsókn Jahoda haft mikil félagsfræðileg áhrif á atvinnuleysi 

og notið mikilla vinsælda hjá fræðimönnum á undanförnum árum. Meðal annars fjallar 

kenning hennar um mikilvægi þess að hafa vinnu, ekki einungis sé það fjárhagslega mikilvægt 

heldur einnig fyrir andlega heilsu einstaklinga, þar sem vinnan gegni mikilvægu hlutverki í 

daglegu lífi. Jahoda skiptir „skortkenningunni“ um atvinnuleysi niður í fimm flokka: Að hafa 

tilfinningu fyrir tíma (time structure), halda félagslegum tengslum (social contact), vera 

virkur þjóðfélagsþegn (activity), gefa lífinu tilgang (collective purpose) og þjóðfélagsleg staða 

(status). Samkvæmt Jahoda getur atvinnuleysi valdið miklum skorti á þessum þáttum þar sem 

hin dulda virkni vinnunnar inniheldur hina daglegu rútínu. Vinnan auðveldar einstaklingum 

að halda félagslegum tengslum við aðra, finnast lífið hafa tilgang og byggir upp sjálfsmynd. 

Jahoda telur einnig að einstaklingum beri að taka hvaða starf sem býðst, jafnvel þótt vinnan sé 

slæm, því það sé betra að hafa vinnu en enga vinnu  (Jahoda, 1981).  

Innan þessara fimm flokka er mikilvægast að hafa tilfinningu fyrir tíma samkvæmt 

Jahoda, ef það er ekki til staðar geta einstaklingar upplifað mikla sálfræðilega byrði. Hún 

heldur því fram að einstaklingar hafi mikla þörf fyrir að skipuleggja tíma sinn og víkki því 

sjóndeildarhring sinn með því að taka þátt í atvinnustarfsemi þar sem þeim finnist þeir vera 

gagnlegir og í viðurkenndri stöðu innan þjóðfélagsins (Edgell, 2006). 

Jahoda segir einnig að fyrir utan kjarnafjölskylduna sé það vinnan sem eigi stærsta þáttinn í 

því að einstaklingum finnist þeir tilheyra þjóðfélagi og vöntun á þessum þætti valdi minni 

vellíðan (Edgell, 2006).  
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4. 3. 2 Vítamínkennig Warr (Vitamin model)  

Warr (1994) líkir ýmsum hlutum í samfélaginu við vítamín sem líkaminn þarf á að halda til 

þess að halda góðri geðheilsu. Samkvæmt kenningunni eru vítamínin níu: Möguleiki á að gera 

sig gildandi, að einstaklingar hafi tækifæri til að nota hæfileika sína, að það sé tilgangur með 

tilveru einstaklingsins, fjölbreytni, hreint og ómengað umhverfi, að hafa aðgang að fjármagni, 

aðgengi að heilbrigðisþjónustu, hafa möguleika á samskiptum við annað fólk og að staða 

einstaklings í samfélaginu sé metin að verðleikum. Andlega heilsan fer síðan eftir því hvort 

þessi níu vítamín séu til staðar í okkar nærumhverfi eða ekki. 

Samkvæmt kenningunni getur vinnan bæði haft góð og slæm áhrif á einstaklinga. 

Warr (1994) telur mikilvægt að til þess að einstaklingum líði vel þurfi þeir að hafa möguleika 

á því að nota þá hæfileika sem þeir hafa og vera í samskiptum og tengslum við annað fólk. 

Jafnframt skiptir máli að vera í þeirri stöðu í samfélaginu sem metin er að verðleikum og 

tekjur skipta einnig máli fyrir líðan einstaklingsins. Ákveðinn skortur á þessum samfélagslegu 

vítamínum getur valdið andlegri vanlíðan. Ef umhverfisvítamínin hafa lágt gildi þá hefur það 

áhrif á andlega líðan einstaklinga og hún versnar til muna. Ef hins vegar of mikið er af 

vítamínunum getur það einnig haft skaðleg áhrif. Samkvæmt Warr (1984) getur kenningin 

bæði átt við þá sem eru með vinnu og einstaklinga sem eru atvinnulausir. Hann telur að þeir 

einstaklingar sem eru án atvinnu geti í kjölfarið upplifað skort á þessum samfélagslegu 

vítamínum, sem hafi neikvæð áhrif á líðan einstaklingsins. 
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5 Aðferðir og gögn 

Í þessum hluta er aðferðafræðinni sem notuð var í rannsókninni lýst. Greint verður frá 

markmiði rannsóknarinnar og þeim rannsóknarspurningum sem lagðar voru til grundvallar. 

Einnig verður farið yfir framkvæmd rannsóknarinnar, greint frá öflun upplýsinga og úrvinnslu 

gagna og viðmælendur kynntir. Í lokin er umfjöllun um þau siðferðilegu álitamál sem upp 

gætu komið og takmörkun rannsóknarinnar.  

 

5. 1 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna áhrif atvinnumissis á heilsu og líðan starfsmanna, 

fjörutíu ára og eldri, sem sagt var upp störfum í kjölfar bankahrunsins. Rannsóknin miðar að 

því að leita svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

 Hver eru áhrif uppsagna og atvinnuleysis á líðan einstaklinga? 

 Aldur og atvinnuleit, eru tengsl þar á milli? 

 Nýta atvinnuleitendur sér þau vinnumarkaðsúrræði sem eru í boði? 

 

5. 2 Rannsóknaraðferð  

Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við eigindlega aðferðafræði. Eigindlegar 

rannsóknir byggja fyrst og fremst á viðtölum eða þátttökuathugunum á vettvangi, þar sem 

rannsakandi skráir hjá sér vettvangsnótur sem síðar er unnið úr.  

Eitt meginmarkmið eigindlegra rannsóknaraðferða er að kynnast lífi viðmælenda út frá 

þeirra eigin sjónarhóli og komast að því hvaða skilning þeir leggja sjálfir í eigið líf og 

athafnir. Aðferðin byggir á lýsandi rannsóknargögnum og aðleiðslu, þar sem kenningar og 

tilgátur geta sprottið upp úr gögnunum í stað þess að gengið sé út frá einhverri heildstæðri 

kenningu eða kenningum í byrjun. (Hanna Björg Sigurðardóttir og Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir, 2006). Þessi nálgun nefnist grundaða kenningin (e. grounded theory) og er 

mest notuð við eigindlegar rannsóknir (Glaser og Strauss, 1967).  

Sigurður J. Grétarsson (2002) bendir á að innan eigindlegra rannsóknaraðferða rúmast 

fjölbreytt safn aðferða úr ólíkum greinum, sem byggja á mismunandi rannsóknarhefðum og 

ólíkum forsendum. En samkvæmt Esterberg (2006) gerast félagsfræðilegar uppgötvanir oft í 
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tengslum við fólkið sjálft, einmitt með því að hlusta á hvernig það upplifir og orðar hlutina 

(Esterberg, 2006). Samkvæmt Babbie (2001) byggist eigindleg aðferðafræði á lýsandi 

rannsóknargögnum og afrituðum viðtölum, þar sem megináherslan er að setja sig inn í 

hugarheim og umhverfi viðmælenda þar sem reynt er að skilja upplifun fólks á veruleikanum. 

Eigindleg aðferðafræði byggir á sjónarhorni fyrirbærafræðinnar: að heimurinn sé 

síbreytilegur, byggður á því að maðurinn skapi samfélagið og að veruleikinn sé huglægur, þar 

sem hinn eini sanni raunveruleiki sé eins og einstaklingurinn sjálfur skynjar hann (Draper, 

2004). Mikilvægt er því að rannsakandi temji sér hlutleysi við rannsóknarvinnuna, þar sem 

sjónarmið rannsakanda á viðfangsefninu eru lögð til hliðar (Blumer, 1969). Samkvæmt 

Bryman (2004) er hægt að benda á tengsl og draga fram innra réttmæti með túlkunarfræði. 

Viðtölin geta verið hálfopin (e. semi structural interviews), það er þegar umræðuefnið er 

ákveðið fyrirfram, eða opin, en opin viðtöl eru ein algengasta aðferðin við öflun gagna í 

eigindlegum rannsóknum. Í þessari rannsóknaraðferð er ekki stuðst við staðlaða spurningalista 

heldur er markmiðið að rannsakandi og viðmælandi eigi samtal þar sem viðmælandinn fær að 

tjá sig með sínum eigin orðum um líf sitt, hugsanir og tilfinningar (Esterberg, 2002, Taylor og 

Bogdan, 1998).  

Í þessari rannsókn voru tekin hálfstöðluð einstaklingsviðtöl (e. semi structured) við 

tólf einstaklinga sem var sagt upp störfum í kjölfar bankahrunsins. Í viðtölunum var stuðst við 

ákveðinn viðtalsramma en markmiðið var að reyna að ná fram óformlegu spjalli milli 

rannsakanda og viðmælanda. Viðtalsramminn innihélt þrjátíu og sex spurningar sem voru 

hafðar til viðmiðunar. Reynt var að hafa spurningarnar opnar, þannig að viðmælandi hefði 

tækifæri til að koma skoðunum sínum óhindrað á framfæri. Í viðtölunum var meðal annars 

spurt um aldur, fjölskylduhagi, menntun, heilsu, líðan og hvernig einstaklingunum hefur 

gengið að fá aftur vinnu (sjá fylgiskjal 1).  

Niðurstöðurnar gefa aðeins mynd af litlum hluta þess sviðs sem farið var inn á og ekki 

er hægt að alhæfa út frá þeim, þar sem þær byggja ekki á stóru úrtaki heldur fámennum hópi 

viðmælenda. Þær endurspegla aðstæður viðmælendanna eins og þær voru á þeim tíma sem 

rannsóknin var framkvæmd (Taylor og Bogdan, 1998). 

Samkvæmt Esterberg (2002) er kóðun gagnanna í eigindlegum rannsóknum afar 

mikilvæg, þar sem markmiðið er að flokka gögnin til úrvinnslu. Með því móti nær 

rannsakandi að öðlast skilning og tilfinningu fyrir gögnunum. 
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5. 3 Skráning og úrvinnsla gagna 

Við eigindlegu greininguna voru viðtölin tekin upp á upptökutæki og síðan afrituð eins fljótt 

og mögulegt var. Úrvinnsla og skráning gagnanna fór fram samhliða gagnasöfnuninni, þar 

sem rannsakandi skráði hjá sér athugasemdir og leitaði eftir sameiginlegum efnisþáttum. 

Greining gagnanna fór þannig fram að viðtölin voru lesin yfir, opin kóðun framkvæmd og 

meginþemu viðtalanna fundin. Með opinni kóðun var markmiðið að átta sig á gögnunum og 

innihaldi þeirra. Þannig var reynt að leita eftir sameiginlegu mynstri í gögnunum eins og 

kostur var. Þá var notast við markvissa kóðun sem felur í sér að fara nokkrum sinnum yfir 

gögnin með það að markmiði að einbeita sér að þeim lykilþemum sem tilgreind voru í opnu 

kóðuninni (Esterberg, 2006). Eftir mikla ígrundun var ákveðið að vinna út frá eftirfarandi 

þemum: Uppsagnarferli, líðan, félagslegur stuðningur, vinnumarkaðsúrræði, atvinnuleit, 

breytt viðhorf og sjálfsmynd, aðstoð í boði, fjárhagsaðstæður og framtíðin. 

Öll viðtölin voru hálfopin, þar sem óskað var eftir að heyra reynslu hvers og eins. 

Tímalengd hvers viðtals var um 50-60 mínútur og samtals eru gögnin um 238 blaðsíður. 

Viðtölin fóru fram á hlutlausum svæðum sem ákveðin voru í samráði við þátttakendur, þar 

sem vonast var eftir óþvinguðum viðtölum við alla viðmælendur. Sjö viðtöl fóru fram á 

heimilum viðmælenda, þrjú viðtöl fóru fram í fundarherbergi Háskóla Íslands og eitt viðtal fór 

fram á vinnustað viðmælanda. Eftir að unnið hafði verið úr viðtölunum var öllum 

frumgögnunum eytt.  

 

5. 4 Val á viðmælendum 

Við upphaf rannsóknarinnar var ákveðið að styðjast við markvisst úrtak (e. purposive 

sampling), en það er valið þannig að tryggt sé að viðmælendur endurspegli þann markhóp sem 

rannsókninni er ætlað að ná yfir (Taylor og Bogdan, 1998). Ákveðið var að beina athyglinni 

sem mest að atvinnulausum einstaklingum eldri en fimmtíu ára. Ástæða þess er að umræðan í 

þjóðfélaginu hefur helst snúist um atvinnulaus ungmenni en erfitt getur reynst fyrir eldri 

atvinnuleitendur að fá vinnu aftur vegna aldurs. Ekki reyndist þó unnt að fá nægjanlega marga 

viðmælendur á þessu aldurskeiði, þar sem færri en þörf var á gáfu kost á sér og var því miðað 

við einstaklinga fjörutíu ára og eldri. Þótt stuðst sé við ákveðinn ramma varðandi val á 

þátttakendum er einnig mikilvægt að hópurinn sé sem fjölbreyttastur, þar sem fjölbreytni 

hámarkar möguleikann á því að koma auga á þá þætti sem tengjast fyrirbærinu (Richie, Lewis 

og Elam, 2003).  
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Viðmælendum í þessari rannsókn var í flestum tilvikum sagt upp í kjölfar 

hópuppsagnar sem rekja má til bankahrunsins, eða vegna samdráttar og/eða rekstrarerfiðleika 

á vinnustað. Nokkrir viðmælendur misstu starf sitt þegar SPRON hrundi og bankanum var 

lokað í kjölfarið. Almennt höfðu viðmælendur starfað í fjármálageiranum á bilinu fjögur til 

þrjátíu og fimm ár. 

     Í eigindlegum rannsóknaraðferðum eru þátttakendur valdir út frá þeim eiginleikum og 

þeim upplýsingum og reynslu sem þeir hafa og geta nýst rannsókninni (Esterberg, 2006). Til 

þess að nálgast viðmælendur var stuðst við lista sem fenginn var hjá Samtökum starfsmanna 

fjármálafyrirtækja, (skammstafað SSF), yfir atvinnulausa einstaklinga sem voru á skrá hjá 

Vinnumálastofnun í mars 2010 og voru jafnframt félagsmenn hjá SSF. Við val á 

viðmælendum var hafður sá háttur á að leiðbeinandi minn, dr. Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 

sendi tilvonandi viðmælendum kynningarbréf í gegnum tölvupóst þar sem fram komu 

upplýsingar um eðli og framkvæmd rannsóknarinnar. Ég hafði síðan samband við þá 

einstaklinga sem svöruðu og gáfu kost á sér í viðtal. Í framhaldinu var síðan stund og staður 

ákveðinn í samráði við viðmælendur.  

     Öllum þátttakendum var gert ljóst að þeim bæri ekki að svara neinum spurningum sem 

þeir ekki kysu að svara.  

     Rannsóknin og þau gögn sem aflað var eru trúnaðarmál og þess gætt að halda 

nafnleynd og trúnaði. Öllum viðmælendum var því gefið gervinafn. Í upphafi hvers viðtals var 

viðmælendum gert það ljóst að öllum upplýsingum og gögnum yrði eytt að lokinni rannsókn. 

Aðstæður viðmælenda voru svohljóðandi:  

 

• Sigrún Guðmundsdóttir er rúmlega sextug og var búin að vinna í bankageiranum á 

fjórða áratug þegar henni var sagt upp störfum í hópuppsögnum. Sigrún á eiginmann 

sem hefur vinnu. Sigrún er ófaglærð og á uppkomin börn. 

 

• Laufey Sigurðardóttir er rúmlega fimmtug. Laufey var búin að vinna í sama bankanum 

síðastliðin tíu ár þegar hún missti vinnuna. Laufey er gift og á maka sem hefur vinnu. 

Laufey er með stúdentspróf. 

 

• Halldóra Þórarinsdóttir hafði starfað í fjármálageiranum í rúm þrjátíu ár. Halldóra er á 

sextugsaldri og er ófaglærð. Halldóra er gift og á tvö uppkomin börn. Eiginmaður 

Halldóru er einnig atvinnulaus. Halldóru var sagt upp störfum í hópuppsögnum. 
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• Guðjón Pétursson hafði starfað í bankageiranum í rúm þrjátíu ár þegar hann missti 

vinnuna. Guðjón er giftur og kona hans er í launuðu starfi. Guðjón á þrjú uppkomin 

börn. Guðjón er ófaglærður og missti vinnuna í hópuppsögnum. 

 

• Valdimar Pálsson er rétt um fimmtugt. Hann er ókvæntur en með barn á framfæri. 

Valdimar var sagt upp störfum vegna hagræðingar. 

 

• Guðrún Gísladóttir hafði starfað í banka í tvo áratugi. Guðrún er gift tveggja barna 

móðir. Eiginmaður Guðrúnar hefur vinnu. Guðrún er rúmlega fimmtug og ófaglærð. 

Hennar uppsögn var liður í hópuppsögnum. 

 

• Þórunn Hjartardóttir er fráskilin kona á sextugsaldri. Hún hafði starfað innan 

bankageirans í rúm tuttugu ár. Þórunn var með tímabundna vinnu þegar viðtalið við 

hana fór fram. Hún á uppkomin börn og hefur lokið háskólagráðu. Þórunn missti 

vinnuna í hópuppsögnum. 

 

• Birta Kjartansdóttir er í sambúð með þrjú börn og býr í Reykjavík. Hún hafði starfað í 

banka í fimmtán ár. Birta er rúmlega fertug og hefur eingöngu áhuga á að starfa innan 

fjármálageirans. Sambýlismaður Birtu hefur launaða vinnu. Birta hefur lokið 

háskólaprófi og var sagt upp störfum í hópuppsögnum. 

 

• Auður Guðmundsdóttir er í sambúð og á eitt barn. Auður er ófaglærð en hafði starfað í 

banka á annan áratug. Hún vill gjarnan skipta um starfsvettvang. Sambýlismaður 

Auðar hefur vinnu. Henni var sagt upp störfum vegna hagræðingar. 

 

• María Sveinsdóttir er gift og á tvær dætur. Þegar María missti vinnuna hafði hún 

starfað í fjármálageiranum í sautján ár. María getur vel hugsað sér að skipta um 

starfsvettvang. Eiginmaður Maríu hefur atvinnu. María hefur háskólapróf og hennar 

starfslok voru vegna hópuppsagna. 

 

• Trausti Sigurðsson hafði starfað í fjármálageiranum í nokkur ár þegar honum var sagt 

upp störfum vegna samdráttar. Hans uppsögn var liður í hópuppsögnum. Trausti er 

giftur og hefur börn á framfæri. Trausti er á fimmtugsaldri og hefur lokið sérhæfðu 

námi. Eiginkona Trausta hefur atvinnu. 



42 

 

• Ingi Skúlason er tæplega fimmtugur, þriggja barna faðir í sambúð. Ingi hafði starfað í 

banka í á annan áratug og missti vinnuna í hópuppsögnum. Ingi er með 

háskólamenntun. Sambýliskona Inga hefur atvinnu.  

 

5. 5 Siðferðileg vandamál  

Farið er með allar upplýsingar sem fram koma sem trúnaðarmál. Þar sem eingöngu er um að 

ræða viðtalsrannsókn sem byggir á upplýstu samþykki viðmælenda ættu ekki að vera nein 

siðferðileg álitamál á ferðinni.  

Erfitt getur reynst að aðgreina siðferðileg álitamál frá rannsókn og koma þau sífellt 

fram í gegnum allt rannsóknarferlið. Gæta þarf sérstaklega að heiðarleika, réttlæti og virðingu 

gagnvart viðmælendum. Að auki þarf rannsakandi að gæta að ávinningi rannsóknarinnar með 

það að leiðarljósi að þátttakendur beri ekki skaða af (Kvale, 1996). Benda má á að þegar 

viðtöl eru tekin við einstaklinga sem upplifa stöðu sína í samfélaginu veika og fara að segja 

frá sjálfum sér getur það vakið upp sárar tilfinningar. Á hinn bóginn gæti það alveg eins gerst 

að fólki líði vel með að fá að tjá tilfinningar sínar og upplifun. Við gagnasöfnunina kom það 

fyrir í tvígang að umræðuefnið vakti upp sárar tilfinningar og viðkomandi nánast beygði af. 

Þau voru þó fljót að ná sér á strik aftur og upplifun rannsakandans var á þá leið að þessum 

tveim viðmælendum virtist líða betur í kjölfarið.  

Í rannsókninni voru siðareglur Félagsvísindadeildar Háskóla Íslands hafðar að 

leiðarljósi til þess að tryggja það að ekki hafi verið farið út fyrir siðferðileg mörk að neinu tagi 

(Háskóli Íslands, e.d.). 

Hvorki nöfn né kennitölur viðmælenda voru skráð og gögnin meðhöndluð sem algjört 

trúnaðarmál. 
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6 Niðurstöður 

 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar út frá þeim meginþemum sem 

fram komu við greiningu gagnanna með það að markmiði að fá svör við rannsóknar-

spurningunum sem eru eftirfarandi: Hver eru áhrif uppsagna og atvinnuleysis á líðan 

einstaklinga? Aldur og atvinnuleit, eru tengsl þar á milli? Nýta atvinnuleitendur sér  þau 

vinnumarkaðsúrræði sem eru í boði? 

Niðurstöðurnar byggja á viðtölum við tólf einstaklinga sem tekin voru á tímabilinu 

maí til október 2010. Að mati rannsakanda gengu viðtölin afskaplega vel og eru frásagnir 

þátttakenda mjög athyglisverðar.  

Í upphafi er fjallað um atvinnumissinn og þau áhrif sem uppsagnirnar höfðu á 

þátttakendur. Þá er umfjöllun um fjárhagsaðstæður og hvernig viðmælendum hefur gengið í 

atvinnuleit. Síðan er fjallað um vinnumarkaðsaðgerðir og þau úrræði sem atvinnuleitendum 

stendur til boða. Næst er umfjöllun um félagslegan stuðning og hvort viðmælendur hafi 

upplifað breytt viðhorf og brostna sjálfsmynd í kjölfar atvinnumissisins. Loks er kafli um 

viðhorf einstaklinganna varðandi framtíðina. Í lok hvers kafla er síðan samantekt á því sem 

þar kom fram. 

 

6. 1 Atvinnumissir og áhrif uppsagna á starfsmenn 

6. 1. 1 Uppsögn starfs 

Í viðtölunum kom fram að þátttakendur eiga það sameiginlegt að hafa upplifað mikla höfnun 

eftir að þeim var sagt upp störfum. Flestum þeirra hafði liðið mjög vel á sínum vinnustað, þeir 

höfðu átt góða samstarfsfélaga og upplifðu mikinn söknuð vegna fólksins sem þeir höfðu 

unnið með. Flestir nefndu að þar sem þeir væru búnir að starfa svo lengi innan sama banka 

ættu þeir góða vini og kunningja sem erfitt væri að sjá á eftir. Það kom einnig fram að margir 

töldu stöðu sína óréttláta og að mikil reiði hafi fylgt í kjölfar uppsagnarinnar. 

Fram kom að nokkrum viðmælendum fannst ágætt að fá smá frí í kjölfar 

uppsagnarinnar en þegar frá leið voru þeir sammála um að þeir vildu heldur vera með vinnu. 

Auður tók þannig til orða: „... var kannski bara svolítið ánægð fyrst svona að geta verið heima 

og gert það sem mig langaði að gera ...“ Ingi var sama sinnis og sagði: „... mér fannst nú ágætt 
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í raun og veru að fá frí og vera frekar heima á meðan þessi ósköp dundu yfir heldur en að 

þurfa að mæta alltaf í þessa hundleiðinlegu vinnu, eða ég meina, hún var leiðinleg í svona 

veseni.“ Birta segist hafa tekið eftir því hjá þeim sem var sagt upp áður en fyrirtækið féll: 

„hvað fólk var ótrúlega ósátt við það að það var valið.“ Hún segist alveg geta tekið undir það 

og segir: „... ég sá ekkert alltaf af hverju þessi átti að fara en ekki annar vegna þess að ég hefði 

getað bent á einhverja sem bara voru alls ekkert að sinna starfinu sínu sérstaklega vel ...“ 

 

6. 1. 2 Breytingar og uppsagnir 

Í efnahagsuppsveiflunni upplifðu margir af þeim sem störfuðu í banka miklar breytingar á 

sínum vinnustað, þar sem ungt fólk var í auknum mæli ráðið til starfa og sumum fannst 

menntun þess ekki tengjast bankastörfum á nokkurn hátt. Sigrúnu fannst mjög einkennilegt 

hvað það var komið mikið af ungu fólki og þá sérstaklega ungum mönnum til starfa í 

bankanum og segir: „... það kom oft fyrir að unga fólkið bara eins og mér fannst stundum 

skildi ekki þetta gamla.“ Henni fannst einnig stórmerkilegt að það væru komnir einstaklingar 

til starfa í bankanum sem voru ekki með viðskiptafræðilega menntun. Hún lýsir þessu á 

eftirfarandi hátt: „... svo voru komnir ungir verkfræðingar inn í bankann, ég bara, ég bara 

skildi þetta ekki [...] sátu þarna við tölvur og eitthvað náttúrulega að pikka og svona.“ Guðrún 

er sama sinnis og segir að það hafi verið ákveðin ungdómsvæðing í gangi, ungt fólk sem hafði 

einhverja menntun en kunni ekki neitt: „... og síðan þurfti að kenna þeim aftur og aftur“ sömu 

hlutina að henni fannst. Valdimar tekur einnig í sama streng: „... það var bara verið að ráða 

inn krakka, tuttugu og tveggja, þriggja, fjögurra ára krakka, það var ákveðin ungdómsdýrkun í 

gangi og þá svona í bankakerfinu í það heila ...“  

Guðrún segir að henni hafi ekki liðið illa eftir að henni var sagt upp í hópuppsögnum, 

þar sem aðdragandinn hafi verið svo langur. Á hennar vinnustað var alltaf verið að segja upp 

fólki og starfsmenn lifðu í stöðugum ótta um að fljótlega kæmi röðin að þeim. Henni fannst 

þetta tímabil óvissunnar mun erfiðara ferli og segir: „Maður átti alveg von á því sjálfur að 

maður yrði kannski næstur [...] það var náttúrulega bara grátið og þú veist, þetta var alveg 

ófremdarástand, það má alveg segja það.“ Henni fannst einnig viss léttir þegar bankinn 

hrundi, þar sem þetta óvissuástand væri þar með á enda. Guðrún nefnir að líðanin á 

vinnustaðnum hafi ekki verið góð, eins og hún komst að orði: „... alveg skelfileg á tímabili 

[...] fólk var bara pirrað og niðurdregið og endalaust að velta sér upp úr sko, hver yrði 

næstur.“ Fram kom einnig hjá Guðrúnu að starfsandinn í bankanum hafi ekki verið góður í 

aðdraganda hrunsins og mikið rót á öllum hlutum. 
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Þórunn upplifði þetta tímabil á svipaðan hátt og segir: 

 

Það var alveg ofboðslega lýjandi þegar það var byrjað að segja upp 

[...] þetta var ofboðslega erfiður tími fyrir starfsfólkið og fyrir okkur, 

alltaf að sjá á eftir ofboðslega hæfu starfsfólki [...] það var nánast einn 

og tveir sem fóru í hverjum mánuði og fólk var farið að skjálfa eftir 

tuttugasta hvers mánaðar. Þetta var orðið svona þrungið andrúmsloft, 

alveg svona rosalegt og ég var alltaf bara, ég var ekki að óttast um 

mig, mér fannst svo hræðilegt að horfa á fólkið fara og það var 

grátandi, því var sagt upp og bara gjörsovel og labba út eftir 

uppsögnina, þannig að þetta var mjög erfiður tími. 

 

María segir að hún hafi verið fegin að missa vinnuna vegna þess að áður en bankinn féll hafi 

verið löngu byrjað að segja upp fólki og mörgum hafi liðið mjög illa:  

 

... þetta var náttúrulega rosalega sérstakt út af því sko, SPRON fellur í 

mars. Í október á að sameina SPRON og Kaupþing og þar af leiðandi 

var byrjað að segja upp fullt af fólki. Það var rosalega skrýtin 

stemning í fyrirtækinu, það voru allir bara hver er næstur, hver er 

næstur, það var saxað úr um hver mánaðamót [...] Þetta var rosalega 

skrítið, þetta var rosalega erfitt [...] það var bara ömurlegt að kveðja 

alla og fólk grátandi, það var bara hræðilegt. Það var eiginlega bara 

versti dagurinn minn, fyrsti október, þá var svo mörgum sagt upp [...] 

þegar allir misstu vinnuna, þá var allt öðruvísi, þá var ekki búið að 

velja einhverja úr. 

  

Birta segir að hrun bankanna í október 2008 hafi komið henni algjörlega í opna skjöldu og 

það sama má segja um lokun SPRON:  

 

Mig bara grunaði ekkert um hrunið sjálft, ég hafði svo mikla tröllatrú, 

bjargfasta trú á öllu okkar sístemi. Þetta var algjört áfall, þetta var 

martröð, ég bara trúði þessu ekki fyrst. Náttúrulega þegar bankarnir 

fóru og síðan náttúrulega þegar SPRON fór. Mig grunaði það aldrei 

[...] þetta var algjört sjokk, ja ég er náttúrulega hundsvekkt, sko 

rosalega svekkt yfir því að fyrirtækið hafi verið svona bara slegið af.  
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Samkvæmt Birtu höfðu verið „hagræðingaraðgerðir í gangi“ innan bankans og verið að segja 

fólki upp áður en bankinn hrundi. Hún telur að það sé allt önnur upplifun hjá þeim sem var 

sagt upp í aðdraganda hrunsins heldur en að vera einn af fjöldanum þegar „fyrirtækið var 

tekið af.“ Hún segir:  

 

Ég heyrði það á þeim sem var sagt upp í aðdragandanum að margir 

voru alveg ótrúlega sárir enda kannski búnir að vinna þarna lengi og 

skildu ekki, af hverju ég, af hverju var mér sagt upp, en af hverju er 

hann eða hún þarna? Þetta er auðvitað rosalega erfitt. 

 

Laufey var starfsmaður í einum af stóru bönkunum sem hrundu. Hún tekur í sama streng og 

viðurkennir að hún hafi fengið „nett áfall“ þegar bankinn hrundi. En segir að þetta hafi bara 

verið hlutur sem hún þurfti að sætta sig við. Hún hafi þó verið uggandi varðandi framhaldið 

og ekki síst vegna þess að hún væri að bætast í fjölda atvinnulausra.  

Fram kom einnig hjá Laufeyju að hún hafi verið búin að gera sér grein fyrir því að 

svona gæti farið: „... maður var náttúrulega búinn að brynja sig, maður reiknaði með þessu, 

þegar bankarnir hrynja þarna um haustið, stóru bankarnir, að þá náttúrulega reiknar maður 

með að þetta fylgi í kjölfarið ...“ María er sama sinnis og var búin að gera sér grein fyrir að 

svona gæti farið: „... maður vissi alveg í hvað stefndi, maður var kannski smá undirbúinn fyrir 

þetta, þetta var búið að vera í limbói í sex mánuði eða eitthvað, þannig að loksins var komin 

einhver niðurstaða.“ Hjá Maríu kom fram að henni leið ekki vel í sínu starfi þegar bankinn 

féll:  

 

Ég var ekki sátt, ég var löngu komin með leið á starfinu sem slíku en 

mórallinn og fólkið sem ég var að vinna með, það náði svo vel saman 

að ég einhvern veginn tímdi aldrei að hætta [...] það var ekki eðli 

starfsins sem hélt mér þar, heldur var það meira fólkið, vinir mínir. 

 

Þar sem Sigrún var komin yfir sextugt var farið að styttast í að hún hætti störfum í bankanum 

vegna aldurs. Þess vegna var hún mjög ósátt þegar henni var sagt upp, þar sem hún taldi að 

hún hefði verið dyggur og góður starfsmaður öll þessi ár og svo var henni bara sparkað út. 

Hún hafði vænst þess að starfa innan bankans þangað til hún kæmist á eftirlaunaaldur. Hún 

lýsir þessu þannig:  
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... mér var hafnað eftir öll þessi ár, það voru ýmsir hlutir sem ég kunni 

mjög vel og það var oft leitað til mín í sambandi við alls konar hluti 

og þá fannst manni eins og einhvern veginn, eins og það væri bara 

klippt á þetta, skiptir ekki máli, þetta var sko bara eins og að hoppa 

fram af bjargi. Þetta er bara svona og svo er það búið, höfnunin var 

svo stór [...] maður eiginlega hataði bara þetta, alla þessa stráka, alla 

þessa vitleysinga. 

 

Fram kom samt sem áður hjá Sigrúnu að þótt hún væri farin að hlakka til að hætta þá hefði 

hún gjarnan viljað vinna aðeins lengur og þegar frá leið upplifði hún einhvers konar leiða: 

„það var eiginlega ekki fyrr en kannski tveim mánuðum seinna að ég svona áttaði mig á því 

að ég færi ekkert aftur í vinnuna.“ Ég spurði Sigrúnu hvort henni liði betur eða verr í dag en 

þegar henni var sagt upp störfum. Hún svaraði:  

 

Mér líður mikið betur, það er liðið svo langt frá, ég er alveg búin að 

sætta mig við þetta [...] ég þarf ekki að vera að segja fólki af hverju ég 

er hætt, já þú ert orðin þetta gömul, þú ert búin að vera svo lengi í 

bankanum ...  

 

Guðjón reiknaði alls ekki með því að honum yrði sagt upp og viðurkennir að það hafi verið 

„pínu sjokk [...] maður gat ekki kýlt neinn, maður var svo hissa“ en segir að hann hafi náð sér 

mjög fljótt og hafi ekki upplifað neitt þunglyndi yfir örlögum sínum. Hann hefði samt sem 

áður gjarnan viljað vera áfram í bankanum. Guðjón segir aftur á móti að hann hafi ekki kippt 

sér mikið upp við uppsögnina en hins vegar varð hann samt svolítið reiður vegna þess hversu 

lengi hann hafði starfað í bankanum. Hann telur að það hafi haft eitthvað að segja að hann var 

með stystan starfsaldur í deildinni og segir: „... auðvitað hefði mátt gera eitthvað annað, taka 

einhvern annan annars staðar sem var búinn að vera í mánuð ef menn hefðu viljað.“  

Á vinnustað Laufeyjar höfðu uppsagnir verið í gangi í dágóðan tíma. Hún segir: „... 

það er alltaf ónotalegt þegar einhverjum svona í kringum mann er sagt upp, það kemur illa við 

mann og svona eitrar aðeins út frá sér.“ Eftir hrun bankans fékk Laufey fljótlega aðra vinnu en 

var síðan sagt upp um haustið. Hún upplifði í kjölfarið gífurlega mikla höfnun og vanlíðan, 

bæði andlega og líkamlega og átti erfitt með svefn:  
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Mér fannst ég bara ekkert sofa en jólin voru á næsta leiti og það hélt í  

mér lífinu. Svo þyrmdi nú aðeins yfir mann í janúar og febrúar, svo 

fékk maður síðustu launagreiðsluna í apríl, það var uppgjörið sko, 

orlofið sko og þá einhvern veginn var þetta búið [...] þá var maður 

kominn alveg á botninn. 

 

Laufey átti alls ekki von á uppsögninni og var ekki undir hana búin og segir að þetta hafi 

verið mikið áfall. Hún segir einnig að hún hafi glímt við líkamleg óþægindi í kjölfarið og 

segist stundum finna fyrir: „... köfnunartilfinningu og smá þyngslum fyrir brjóstinu og mér 

fannst ég alltaf vera með verk í brjóstinu fyrst á eftir og var alveg skíthrædd, en svo bara verð 

ég, ég bara reyni að hugsa út frá, ekki inn.“ Ég spurði Laufeyju hvernig henni hafi liðið síðan, 

hún svarar með grátstafinn í kverkunum:  

 

Það er eiginlega fyrst núna sko að maður er aðeins að reyna að lifa 

með þessu, mér finnst þetta hábölvað, manni finnst maður bara vera 

eins og öryrki [...] maður eiginlega trúir því ekki að einhver geti verið 

á atvinnuleysisbótum, það vill enginn vera í þessari stöðu. Það er 

náttúrulega líka sko félagslegi þátturinn, þú ferð í vinnuna og þú ert 

með eitthvað markmið, þú vaknar og þú ert að fara að gera þetta, þú 

veist að það er einhver tilgangur sko, en manni finnst núna eins og það 

sé enginn tilgangur ... 

 

Hún heldur áfram og á erfitt með að halda aftur af grátinum: „Maður er náttúrulega hræddur 

um heilsuna þegar maður er svona andlega bældur, að það geti farið að valda einhverjum 

líkamlegum kvillum.“ Þegar ég spurði Laufeyju hvort hún hafi fundið fyrir einkennum 

þunglyndis svaraði hún:  

 

... manni finnst maður bara vera á bjargbrún, sko auðvitað finnur 

maður fyrir því en það vill til að ég hef alltaf verið mjög glaðlynd 

manneskja og fundist bara lífið þess virði að lifa því og ég myndi 

aldrei drepa mig, þú veist, manni er gefið þetta líf og maður verður að 

vera þakklátur fyrir það. 
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Hún segir að hún hafi ekki látið það eftir sér að taka einhver lyf en hafi þó verið andvaka um 

nætur og bætir við: „Um leið og maður lagðist á koddann þá fóru alveg trilljón hugsanir í 

gang.“ Varðandi uppsögnina sjálfa segir hún:  

 

... mér fannst ég bara skotin í þúsund mola þegar ég fæ þetta 

uppsagnarbréf, þá er bara ekkert eftir, það var eins og maður gæti bara 

ekki gert neitt. Svo fer maður að efast um allt sem maður var búinn að 

gera sko, þetta var alveg rosalega sárt sko en ég gat ekki grátið þegar 

mér var sagt upp því áfallið var svo mikið. 

 

Ingi lýsir uppsögninni og líðan sinni í kjölfarið á eftirfarandi hátt:  

 

Það var erfitt svona akkúrat daginn sem það gerðist sko, af því að það 

var bara svo mikill taugatitringur í öllum og við vorum leidd öll svona 

inn eins og kjúklingar til slátrunar sko. Það voru allir slegnir, bæði 

þeir sem voru þarna áfram og þeir sem fóru. 

 

Ingi segist ekki „beint“ hafa upplifað andlega vanlíðan í kjölfarið en það hafi farið eftir 

dögum og hann segir að hann hafi þá fundið fyrir höfnun og hafi velt fyrir sér af hverju hann 

hafi lent í þessu. 

Valdimar telur að hann hafi tekið uppsögninni tiltölulega vel en hafi samt orðið fyrir 

áfalli: „Já já, maður verður fyrir áfalli þegar maður lendir í því að fara í gegnum sorgarferli og 

missa vinnuna ...“ Halldóra nefnir að það hafi verið „... rosalega skrítin tilfinning“ þegar henni 

var sagt upp störfum og hún hafi „... hálfpartinn dofnað upp.“ Hún segir jafnframt að innst 

inni hafi hún verið hálf fegin vegna þess að það var búið að vera leiðinlegur starfsandi í 

hennar deild í dágóðan tíma og hún var búin að ætla sér að fara fram á flutning í aðra deild. 

Hún fann þó fyrir miklum söknuði eftir nokkra daga vegna fólksins sem hún var að vinna 

með. Þórunn tekur í sama streng og segir að það hafi „... náttúrulega myndast persónuleg 

tengsl ...“ og hún segist einnig finna fyrir miklum söknuði og þá aðallega vegna þess hversu 

lengi hún hafi starfað með sama fólkinu innan bankans og segir:„... maður er búinn að þróast 

með þeim og alast upp með þeim [...] þetta er soldið töff og erfitt.“ Þórunn segir einnig að 

margir af hennar vinum og kunningjum hafi starfað í bönkum og sparisjóðum en margir af 

þeim hafi haldið vinnunni. 
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Í samtalinu við Auði kemur fram að henni var sagt upp ásamt tveim öðrum 

starfsmönnum en hún hélt vinnunni í sjálfu bankahruninu, eða þegar fyrstu uppsagnirnar fóru 

af stað. Vegna þessa taldi hún sig vera nokkuð örugga með að halda sínu starfi eins og kemur 

fram í viðtalinu við hana: „... manni fannst maður vera öruggur, líka miðað við hvað maður 

var búinn að vinna lengi. Ég var með tvær aðrar stelpur þarna hjá mér og þær voru báðar 

búnar að vinna í tvo mánuði og þeim var ekki sagt upp.“  

Auður segir hins vegar að hún hafi ekki leitað eftir skýringum á því af hverju henni 

hafi verið sagt upp en ekki hinum tveim en hana gruni að þeir hafi notað þetta sem átyllu til að 

losa sig við þá sem þeir vildu losa sig við. Hún hafi líklega verið með hærri laun en hinar tvær 

og það geti spilað inn í. Auður viðurkennir að hún hafi ekki verð sátt við sitt hlutskipti og 

segir: „Mér fannst þetta einhvern veginn sko, það var svo keyrt yfir mann, maður upplifði 

þetta náttúrulega sem rosa höfnun fyrst, því maður hafði staðið sína plikt í þennan tíma ...“  

Henni leið mjög illa næstu daga á eftir og viðurkennir að margar neikvæðar hugsanir 

hafi skotið upp kollinum og hún hafi farið að efast um ágæti sitt, að hún hafi kannski ekki 

staðið sig nógu vel. Hún bætir síðan við að það hafi lítið þýtt: „... að væla yfir þessu, vildi 

svona halda haus sjálf en auðvitað var þetta óttalegt kjaftshögg, sérstaklega vegna þess að 

maður mátti velja hvort maður gengi strax út eða lyki deginum [...] og skella hurðinni aftur 

bara. Svo fór maður bara út í bíl og hágrenjaði.“ Eftir á að hyggja telur Auður að kannski 

hefði hún átt að leita sér hjálpar í kjölfarið og hugsanlega hefði það bætt líðanina að „tala við 

einhvern.“ Hún viðurkennir að hún hafi byrgt þessa vanlíðan sína svolítið inni.  

Almennt telja viðmælendurnir að þeir hafi nóg fyrir stafni dags daglega og voru bara 

nokkuð jákvæðir. Flestir hafa komið sér upp ákveðinni rútínu, og þá sérstaklega fyrri part 

dagsins, eins og til dæmis að stunda líkamsrækt eða fara í sund og sumir hafa verið duglegir 

að sækja ýmiss konar námskeið. Laufey segir að hún fari frekar seint að sofa og vakni kannski 

ekki fyrr en undir hádegi en er með áform um að reyna að drífa sig í líkamsrækt. Hún segir að 

því miður sé hún að: „vorkenna sér [...] ég er að breiða svolítið yfir, æ maður fagnar ekki 

deginum.“  

Auður segir að henni líði í dag „svona upp og niður, maður er ennþá svona 

sveiflukenndur, ég segi ekki að ég sé þunglynd en maður er stundum leiður og pirraður.“ 

Fram kom hjá Maríu að hún er ekki sátt vegna þess hversu lengi hún var búin að starfa hjá 

fyrirtækinu og segir að hún sakni vina sinna og fólksins sem hún var að vinna með. Hjá 

Sigrúnu kom fram að samstarfskonur hennar, eða þær sem sátu eftir þegar henni var sagt upp 

störfum, hafi verið sorgmæddar og leiðar og þá aðallega fyrir hennar hönd.  
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Þegar viðmælendur voru spurðir hvernig þeim hafi liðið í sínu starfi svöruðu flestir því 

til að þeim hefði liðið vel og hefðu gjarnan viljað halda sínu starfi áfram. Sigrún segir: „Mér 

leið alltaf vel, þetta var það sem að ég kunni og það sem mér fannst gaman að gera og átti 

góða, sem sagt, vinnufélaga ...“ Fram kom hins vegar hjá Auði að henni hafi ekki liðið alltof 

vel og var hún búin að biðja um flutning í aðra deild, þar sem hún vildi breyta til „... og 

komast aðeins úr framlínunni, maður var orðinn þreyttur líka á þessu ofsalega áreiti.“  

Valdimar var mjög ánægður í sínu starfi og fannst þetta besta starf sem hann hafði 

komist í og var með „æðisleg laun.“ Hann segist hafa verið kominn í þá stöðu að kaupa sér 

íbúð og viðurkennir að honum hafi liðið svo vel að hann hafi líka tekið þátt í „partíinu, þú 

veist, taka þátt í eyðslunni og fara til útlanda ...“ Ívar var einnig mjög sáttur í sínu starfi og 

segir: „... þegar ég var búinn að vera hérna í svolítinn tíma þá fannst mér ég alveg geta verið 

hérna það sem eftir væri starfsævinnar.“ 

Laufey var „þokkalega“ ánægð í sinni vinnu og var búin að gera ráðstafanir varðandi 

fjármál þeirra hjóna í aðdraganda hrunsins. Hún telur að það hafi gert þeim auðveldara fyrir 

þegar þetta ástand skall á, þar sem þau hafi verið búin að greiða niður skuldir og verið orðin 

skuldlaus.  

 

Samantekt:  

Mörgum af viðmælendunum fannst vinnuumhverfi sitt breytt nokkru fyrir hrunið, þar sem 

fjölgun hafði orðið á ungum starfsmönnum. Flestum ber saman um að þeim hafi liðið verr í 

aðdraganda hrunsins en þegar þeim var sagt upp störfum, þar sem starfsandinn hafi ekki verið 

góður. Uppsögnin virtist í nokkrum tilfellum koma viðmælendum á óvart en aðrir urðu fegnir. 

Almennt fannst einstaklingunum erfiðast að sjá á eftir samstarfsfélögum sínum og líðanin hjá 

mörgum þátttakendum hefur verið sveiflukennd. 

 

6. 1. 3 Líðan samstarfsfélaga í kjölfar uppsagnar 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir hefðu einhverja vitneskju um hvernig fyrrverandi 

samstarfsfólki leið í kjölfar hópuppsagnarinnar kom í ljós að flestir vissu um einhverja sem 

leið mjög illa og voru vissir um að sumir af þeim hefðu þurft að leita sér hjálpar. Í viðtölunum 

kom einnig fram að þónokkrir höfðu upplifað stöðu sína óréttláta og fundið fyrir mikilli reiði. 

Halldóra var nokkuð viss um þetta: „... ég held að mörgum sem ég talaði við hafi fundist þetta 

og sumum fannst þetta sko „asskoti“ súrt, fólk var reitt og einn bara æddi út og hann bara 

skellti hurðum, brjálaður bara meðan aðrir kannski bara limpuðust niður ...“ Hún bætir við að 
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henni hafi í raun fundist þetta óréttlátt, að henni hafi verið sagt upp en ekki einhverjum öðrum 

og segir: „... í raun og veru held ég að flestir kannski hugsi þannig inn við beinið [...] ég var 

svo hissa, ég taldi mig vera alveg hundrað prósent „seif“ ...“  

Guðjón hefur verið í litlum samskiptum við fyrrum samstarfsmenn sína og þá sem 

misstu vinnuna á svipuðum tíma og hann og hefur þar af leiðandi enga hugmynd um hvernig 

þeim hefur liðið í kjölfarið. Guðrún segir að þeim samstarfsfélögum hennar sem hafi verið 

sagt upp hafi liðið „... mjög illa fyrst en þegar maður sá í hvað stefndi þá svona þjappaðist 

fólk meira saman og það varð meiri samstaða.“ Guðrún vill meina að fólk hafi upplifað stöðu 

sína óréttláta og verið reitt og þá aðallega þeir sem lentu í fyrstu uppsögnunum. Þórunn segist 

vita til þess að fólki hafi liðið mjög illa í kjölfarið og þá aðallega vegna þess:  

 

... að skilanefndin ætlaði síðan ekki að borga okkur launin, því að við 

vorum ekki undir einhverjum sérstökum lögum og það varð að búa til 

bráðabirgðalög. Það var ekki nóg að vera atvinnulaus heldur líka það 

að við fengjum ekki einu sinni greitt uppsagnarfrestinn, þannig að það 

var líka einn hryllingurinn [...] og við vorum að hittast og funda, þetta 

var ofboðslega erfitt. 

 

Hún bætir við að fólk hafi verið „mjög reitt og sorgmætt.“ Þórunn segist hafa þekkt fullt af 

fólki sem missti vinnuna um svipað leyti og hún, bæði innan og utan bankans. Þar sem hún 

var dugleg að sækja ýmiss konar námskeið eftir atvinnumissinn segist hún hafa hitt suma af 

þessum einstaklingum þar og segir: „... veistu það, sumir voru bara hreinlega grátandi, þeir 

tóku þetta bara svo ofboðslega nærri sér ...“ Hún bætir því við að mörgum hafi liðið mjög illa 

á fundinum sem var haldinn fyrir starfsmenn daginn eftir hrun bankans: „Margir fóru bara 

hreinlega að gráta og alveg bara fannst þetta bara alveg hræðilegt, já brotnuðu bara niður.“ Þó 

að þessi reynsla hafi verið erfið fyrir Þórunni segist hún aldrei hafa litið á stöðu sína sem 

óréttláta og segir: „... sko maður tekur bara lífinu eins og það er nú misjafnt, ég hef alltaf sagt: 

ég vinn í lausnum, ekki í vandamálum.“ María svarar játandi þegar hún er spurð hvort þeir 

einstaklingar sem hún þekki og var sagt upp hafi upplifað mikla vanlíðan í kjölfarið og segir:  

 

já já mikla höfnun, svakalega mikla höfnun út af því að það voru ekki 

teknir þeir sem komu nýir inn eða voru nýjastir inn, þeir voru ekki 

látnir fara heldur, til að losa sig við svona fólk sem var kannski búið 

að vera í fimmtán, tuttugu, tuttugu og fimm ár [...] þetta var 
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meirihlutinn konur sko [...] þetta var ofboðslega erfitt fyrir suma, að 

hafa verið hafnað og hent út. 

 

María segist einnig vita til þess að fólk hafi þurft að leita sér hjálpar í kjölfarið: „... ég er búin 

að heyra um einhverja sem hafa fengið einhver svona kvíðastillandi lyf eða þunglyndislyf eða 

já, það var ein sem fékk bara taugaáfall frétti ég, hún fór að vinna í öðrum banka strax og svo 

þegar hún var búin að vinna þar í tvo mánuði þá bara fékk hún taugaáfall ...“ Hún telur einnig 

að fólk hafi upplifað stöðu sína óréttláta, og þá aðallega fyrir þær sakir að vera fórnarlömb.  

Birtu grunar að sumt af samstarfsfólki hennar hafi þurft að leita sér hjálpar og segir:  

 

Ég veit um einhver tilvik þar sem fólki leið bara, var jafnvel búið að fá 

vinnu en leið bara svo illa. Í raun og veru þá var þetta ekki bara það að 

missa vinnuna, vegna þess að rosalega margir höfðu fjárfest í 

hlutabréfum eða fyrirtæki, voru með þú veist bara lán á öllu saman og 

þá mest í erlendu [...] Þetta er ekkert smá pakki að lenda í, allt í einu er 

kippt undan manni, einhvern veginn bara öllu saman.  

 

Halldóra telur að hennar samstarfsfélögum hafi verið mjög brugðið og að mörgum hafi liðið 

mjög illa. Hún segist eiga marga vini sem hún hafi rætt við og þeir séu ennþá ekki alveg sáttir, 

þeir vilji meina að það hafi ekki verið rétt að þessu staðið, að það hafi ekki verið rétt valið. 

Hún veit einnig um einstaklinga sem voru í fæðingarorlofi og þeir hafi fengið upphringingu 

þar sem þeim var tjáð að þeir þyrftu ekkert að koma til baka: „... þeir sögðu: það er bara út af 

ástandinu, við förum sem sagt í kringum reglurnar.“  

Ingi telur að flestir „... séu nú búnir að jafna sig, það voru nú ansi mörgum af þessum 

tólf eða „sirkabát“ í okkar hópi sem leið býsna illa og voru mjög stressaðir yfir þessu.“ 

Valdimar þekkir til þess að einstaklingum hafi liðið misvel í kjölfar atvinnumissisins og segir: 

„Sumum leið æði illa sem voru reknir, sumum fannst þetta ákaflega ósanngjarnt og ákaflega 

persónulegt og voru með heitingar út í tiltekna starfsmenn sem héldu vinnunni.“ Hann telur 

það alveg ljóst að viðkomandi fólki hafi liðið illa, þar sem hann hafi séð „... það brjótast út í 

svona ákveðnum ferlum sem ekki verða útskýrðir öðruvísi en að það sé einhver vanlíðan þar 

að baki.“ Valdimar segir einnig að menn hafi lent í því: „... að meta sjálfa sig, og svona, og 

hina, til þess að velta fyrir sér sanngirninni í því.“ Hann telur einnig að fólk hafi upplifað 

stöðu sína óréttláta vegna þess að það sé auðvelt að finna einhvern á stórum vinnustað sem er 

ennþá með vinnu „sem þú hefur lítið álit á“ og margir hafi furðað sig á þessu.  



54 

Ingi var einn af tólf starfsmönnum innan fjármálafyrirtækis sem var sagt upp. Hann 

hefur heyrt eitthvað um það að þeim einstaklingum sem ekki var sagt upp hafi ekki liðið allt 

of vel í kjölfarið og segir: „Það eru margir í bankanum ennþá sem gera sér grein fyrir því að 

það verður fækkað meira [...] það þýðir líka að það er stöðugur svona undirliggjandi kvíði um 

það að maður missi starfið síðar og ég held að það hafi valdið ákveðnum leiða og depurð hjá 

svona sumum sem ég þekki.“ 

 

Samantekt: 

Í þessum kafla kom fram vitneskja varðandi upplifun og líðan fyrrverandi samstarfsfélaga 

eftir atvinnumissinn. Það var sammerkt með þeim sem töldu sig vita eitthvað um hagi þessara 

einstaklinga að mörgum hafi liðið illa og verið reiðir og sorgmæddir. Fram kom einnig að 

einhverjir hafi þurft að leita sér hjálpar í kjölfarið.  

 

6. 1. 4 Hvernig staðið var að uppsögninni 

Nokkrir af viðmælendum mínum voru starfsmenn SPRON þegar bankanum var lokað 27. 

mars 2009. Þeim ber öllum saman um að illa hafi verið staðið að uppsögnunum, þar sem 

tilkynning um lokun bankans barst þeim til eyrna í kvöldfréttum sjónvarpsins. Þórunn lýsir 

þessu þannig: „... mér fannst það hræðilegt að við skyldum frétta þetta í Sjónvarpinu [...] það 

var hræðilegt, bara hryllingur hvernig var staðið að því, eins og við værum bara eitthvert bréf 

eða eitthvað, þetta væri ekki fólk.“ 

María og Guðrún taka báðar undir þetta og eru sammála um að þetta hafi verið alveg 

skelfileg upplifun. María segir: „Ég var bara svo rosalega hissa en ég upplifði ekki depurð, 

heldur bara svona eins og maður hafi verið sleginn.“ Guðrún var einnig mjög hissa á lokun 

bankans og furðar sig á því að það hafi ekki verið neinn aðdragandi, þegar hún lauk vinnunni 

á föstudeginum hafi allt verið eins og vanalega.  

Þórunn segir að sér hafi verið sagt upp í beinni útsendingu. Viðbrögð hennar voru 

þessi: „Mér fannst þetta vera mistök [...] ég hugsaði, það hlýtur nú eitthvað að vera að lagast 

eða breytast eða eitthvað. Það eru fyrstu viðbrögð, önnur viðbrögð sjokk, bíddu þetta kemur í 

hinum fréttatímanum líka. Þá myndast svona sjokk hjá manni og ég hugsa, bíddu, ég er búin 

að missa vinnuna ...“ 

Þegar Sigrúnu var sagt upp störfum í maí 2008 var lítillega búið að fækka starfsfólki 

áður á hennar vinnustað. Hún heldur því fram að þetta hafi verið fyrsta stóra uppsögnin. 

Sigrún lýsir því hvernig staðið var að uppsögninni við hana á eftirfarandi hátt: 
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... það var farið að kvisast út um morguninn að það væri búið að tala 

við einhverja [...] og það læddist held ég að mér þarna, þennan 

morgun, nú er komið að þér, alveg eins, af hverju ekki þú eins og 

hinir? [...] það er hringt í mig sko, og hún segist þurfa að tala við mig 

og hvað er það, eitthvað sérstakt eða eitthvað svona? Já sagði hún. Ja 

ég held ég viti hvað það er, sagði ég, ætlarðu að segja mér upp? Já 

sagði hún þá [...] þegar ég kæmi til baka þá væri það eitthvað bara rétt 

fyrir fjögur og þá var það bara eiginlega sko eitthvað, farðu inn og 

náðu í dótið þitt og komdu þér svo út. Já, mér var ekki gefinn neinn 

möguleiki á að ganga frá neinu, póstur og ýmislegt sem ég átti 

náttúrulega í tölvunni og svona ... 

 

Hún bætir við að hún hafi orðið mjög hissa: „... bara farðu inn og náðu í dótið þitt og komdu 

þér út sko [...] þeir eru alltaf að hugsa um sko ef maður er látinn vera lengur [...] þá geti maður 

gert eitthvað af sér ...“ 

Uppsögn Halldóru var einnig liður í hópuppsögnum: „... við vorum áttatíu sem fórum 

sama daginn. Þetta gerðist sko á einhverjum tveim, þrem dögum ...“ Halldóra og hennar 

samstarfsfólk fengu afhent uppsagnarbréf. Hún lýsir viðbrögðum fólks þannig: „... það var 

náttúrulega stundum þannig að fólk fékk varla að kveðja [...] nú ferð þú bara beint út og svo 

getur þú komið í skjóli annað kvöld eða eitthvað og hreinsað af borðinu þínu.“ 

Starfslok Guðjóns voru einnig liður í hópuppsögnum. Í hans tilfelli var einn og einn 

starfsmaður tekinn inn og sagt að viðkomandi mætti bara fara strax. Hann segist í raun ekki 

hafa vitað hverjum hafi verið sagt upp, nema það sem hann hafi frétt „úti í bæ.“ Guðjón segir 

einnig: „... það var bara ráðinn maður í það að fara á milli, ganga á milli og segja upp.“ Þegar 

hann er spurður hvort hann hafi ekki fengið uppsagnarbréf segir hann: „Ja mér var bara rétt 

eitthvert, einhver snepill, bara starfslokasamningur.“ Guðjón telur hins vegar að erfitt hafi 

verið að standa öðruvísi að uppsögnunum, þar sem það hafi þurft að segja svo mörgum upp. 

Uppsögn Valdimars var ekki liður í hópuppsögnum, heldur partur af ákveðinni 

hagræðingu innan fyrirtækisins. Hann segir: „Ég var náttúrulega kallaður fyrir fund með 

starfsmannastjóra fyrirtækisins ... ég bara fékk uppsagnarbréf, sex mánaða biðlaun og missti 

vinnuna. Þú verður bara að fara „med det samme“ [...] þú færð bara gögnin þín á tölvudisk. Þú 

færð varla að kveðja starfsfélaga þína ...“  
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Ingi álítur að öllum hafi fundist það frekar óþægilegt að einn og einn hafi verið 

kallaður inn á skrifstofu á meðan hinir starfsmennirnir biðu fyrir utan. Hann segist hins vegar 

ekki vera með neina betri lausn.  

 

Samantekt:  

Af framansögðu má ljóst vera að þegar á reyndi virtust uppsagnirnar koma flestum í opna 

skjöldu. Þeir sem störfuðu í SPRON ber saman um að ákaflega illa hafi verið staðið að 

uppsögnunum, þar sem flestum var sagt upp störfum í beinni útsendingu. 

 

6. 1. 5 Fjárhagsaðstæður í kjölfar uppsagnar  

Það kemur á óvart að flestallir viðmælendur mínir virðast ekki eiga við neina 

fjárhagserfiðleika að stríða í kjölfar atvinnumissisins. Þó ber öllum saman um að þeir hafi 

þurft að draga saman seglin og spá í hverja krónu, þar sem allt hafi hækkað. Hjá Sigrúnu hefur 

atvinnumissirinn valdið því að maki hennar ætlar að vinna lengur en ráðgert var. Sumir áttu 

einnig hlutabréf í bönkunum sem hrundu sem þeir höfðu ætlað að nýta sér sem lífeyri á efri 

árum. Allir þátttakendur fóru á atvinnuleysisbætur eftir að starfslokasamningi lauk en flestum 

ber saman um að þeir hafi fengið mjög góðan starfslokasamning, en viðmælendurnir voru 

yfirleitt með laun í sex til tíu mánuði eftir að þeim hafði verið sagt upp störfum.  

Sigrún telur að hún sé í raun mjög heppin þar sem eiginmaðurinn hefur vinnu og sér 

fyrir henni. Laufey tekur í sama streng og segir: „Við ráðum við þetta meðan hann er með 

vinnu [...] auðvitað breytir þetta, maður fer ekki til útlanda tvisvar á ári eða eitthvað [...] 

maður náttúrulega skrúfar allt niður [...] ég ætla ekki að veita mér neitt á meðan ég er 

atvinnulaus [...] maður kaupir bara það nauðsynlegasta ...“ 

Allir þátttakendur eru sammála því að atvinnuleysisbætur dugi ekki til að framfleyta 

fjölskyldunni. Laufey segir: „Við lifum á laununum hans [...] ef ég ætti að vera ein án hans, þá 

myndi ég ekkert lifa á þessu.“ Auður er í sambúð með eitt barn og sambýlismaðurinn hefur 

vinnu og segir að það hafi í rauninni alveg bjargað málunum. Hún segir að fjárhagsaðstæður 

þeirra séu ekki góðar: „... maður skrimtir þannig að ég náttúrulega er búin að vera núna já, á 

öðrum útborgunum á lífeyrissjóðnum mínum, bara til þess að ná endum saman.“ Það sama 

kom fram í viðtalinu við Maríu: „... það sem líka hefur bjargað eiginlega okkur var 

náttúrulega lífeyrissparnaðurinn, að það mátti taka út séreignasparnaðinn ...“ Hún segist hafa 

notfært sér það.  
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Sigrún tapaði töluverðu þegar bankinn hrundi, þar sem hún átti hlutabréf í bankanum 

og segir: „... ég hafði bara safnað þessu af því að ég leit á þetta sem lífeyri en það þurrkaðist 

bara út.“ Það sama gerðist hjá Guðjóni, hann átti einnig bréf í bankanum sem þau hjónin 

ætluðu að nota sem lífeyri á efri árum og segir: „... það fór hellingur.“ Halldóra vill meina að 

hún hafi ekki þurft að hafa fjárhagsáhyggjur, þar sem hún hafi fengið góðan 

„starfslokasamning.“ En þegar hún er spurð hvort það hafi allt staðist varðandi 

starfslokasamninginn segir hún: „Nei, og svo kom slitastjórnin og hún stoppaði greiðslur, ég 

átti bara eftir að fá part af orlofi og einn mánuð og það situr ennþá. Ég fékk bréf frá þeim í 

janúar nú síðastliðinn þar sem kom fram að þeir gætu ekki veitt mér þetta, þetta er höfnun ...“ 

Eiginmaður Halldóru er einnig atvinnulaus. Halldóra ber sig vel og segist ekki hafa miklar 

áhyggjur af þessu. Hún telur samt sem áður að það sé ekki nokkur vegur að lifa á 

atvinnuleysisbótum og segir: „Það getur enginn.“ Og bætir síðan við: „Það er náttúrulega 

erfitt að lifa af hundrað og fimmtíu þúsund kalli en [...] Já, við vorum svolítið sniðug [...] ég 

var náttúrulega vel launuð og ég bara, ég hef alltaf verið passasöm með peninga og ég á bara 

smá varasjóð og það reddar málunum.“ 

Guðjón telur að ekki hafi orðið svo miklar breytingar á hans högum í kjölfar 

atvinnumissisins og upplifir lífsgæði sín í dag á svipuðum nótum og þau voru. Launin hafi 

aldrei verið há og hann viðurkennir að hann hafi nokkurn veginn verið undir þetta búinn. 

Hann segist þó hafa „... dregið saman seglin, bara af því að það hefur allt hækkað svo mikið.“  

Guðjón er ekki sáttur við það fyrirkomulag sem viðhaft er varðandi greiðslur á 

atvinnuleysisbótum og finnst þær alltof lágar. Hann segir:  

 

Þetta eru litlar og lágar bætur, mér finnst kannski að mætti taka 

eitthvað mið af því hvað menn eru búnir að vera lengi í vinnu, ekki 

bara einhverja sex mánuði og svo geturðu fengið bara þrjú ár. Mér 

finnst það ekki eðlilegt, svo fær sami maður eftir þrjátíu og fimm ár 

sama skammt, mér finnst þetta ekki eðlilegt, því það eru miklu minni 

líkur á að þú fáir vinnu heldur en einhver tvítugur, þetta er ekki í lagi. 

  

Þegar Valdimar missti vinnuna var hann tiltölulega nýbúinn að kaupa sér íbúð á hundrað 

prósent lánum og þegar viðtalið fer fram er hann við það að missa íbúðina. Hann er á 

atvinnuleysisbótum og segist ekki geta lifað á þeim en segir: „Ég er náttúrulega með 

séreignasparnað líka, þannig að ég þrauka, en ég meina, ég er í greiðslufalli sko, þannig að ég 

veit ekkert hvernig staðan verður.“ Hann telur að íbúðin verði líklega boðin upp eftir nokkra 
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mánuði og er að íhuga að fara í greiðsluaðlögunarferli en hann hefur ekki ennþá komið sér í 

það. Hann vill bíða og sjá hvort ekki dúkki upp ný úrræði til þess að leysa úr hans málum. 

Valdimari er tíðrætt um kreppuna og segist upplifa hana á eftirfarandi hátt: „Það er skrítið við 

þessa kreppu [...] hún er ekki sjáanleg en maður verður samt var við hana, þetta er svona eins 

og vofa sem grúfir yfir ...“ Valdimar er ekki í sambúð en er með einn ungling á sínu framfæri 

ásamt fyrrverandi konu sinni. Hann segir að atvinnuleysisbæturnar dugi ekki fyrir 

nauðsynlegustu útgjöldum og segir: „...ég er stundum alveg orðinn blankur, þú veist, kannski 

á einhverjum síðasta fimm hundruð kallinum, kannski síðustu þrjá dagana [..]. í rauninni er 

maður bara svona að skrimta [...] innst inni eimir eitthvað tilgangsleysi eftir yfir þessu öllu 

saman ...“ 

Þórunn var byrjuð að spara á meðan hún hafði góð laun og það hefur komið sér vel 

þetta ár sem hún hefur verið án vinnu. Hún heldur því fram að hún hafi vitað í hvað stefndi og 

segist hafa verið heppin, þar sem hún hafi hvorki verið með bílalán né erlent lán. Hún hafi 

haldið að sér höndum, ekki tekið þátt í „sukkinu“ og aldrei verið í vanskilum. Þórunn vill 

meina að varasjóðurinn hafi hreinlega bjargað henni. Birta segir að það sem spili inn í 

varðandi vanlíðan hjá einstaklingum, sé að það sé ekki nóg að missa vinnuna, heldur komi 

fjárhagsáhyggjur í ofanálag: 

 

... svo bara bætist allt við og hjá mörgum náttúrulega, sem hafa þurft 

að sætta sig við launalækkanir, og ég bara þekki til þess þar sem fólk 

hefur verið með kannski tuttugu og fimm, þrjátíu, fjörutíu milljónir í 

erlendu láni á bara einhverju svona venjulegu raðhúsi og það bara 

náttúrulega hefur hækkað um helming og það er náttúrulega enginn 

sem stendur undir því, jafnvel atvinnulaus og allar þessar hækkanir í 

ofanálag, þetta er rosalega erfitt. 

 

Hún telur sig vera eina af þeim heppnu, þar sem hún hafi ekki keypt nein hlutabréf og skuldi 

ekki neitt. María stendur einnig vel fjárhagslega, hún segist hafa minna á milli handanna en 

það gangi þó allt saman vel. Hún viti þó af einstaklingum sem séu í miklum 

fjárhagsvandræðum: „Vinkonur mínar sem misstu líka vinnuna, þær fóru í frystinga-pakkann 

[...] bara að ýta vandamálinu frá sér, það er bara svo ógeðslega dýrt að gera það en þegar fólk 

getur ekki gert neitt annað [...] Það voru náttúrulega margir, margt samstarfsfólk mitt sem 

tapaði svakalegum peningum og er illa statt í dag ...“ 
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Uppsögnin hjá Trausta hefur haft lítil áhrif á fjárhagslega stöðu hans. Hann telur sig 

hafa verið með mjög góðan kjarasamning og var á fullum launum í sex mánuði, út 

uppsagnarfrestinn. Trausti vill meina að ein laun dugi fyrir föstum útgjöldum þótt hann sé 

með börn á framfæri. Hann hefur þó dregið úr útgjöldum eins og mögulegt er. Trausti heldur 

því fram að atvinnuleysisbæturnar séu litlar en það hafi dugað í heild, þar sem eiginkona hans 

sé með vinnu. 

Ingi var á „... hálfs árs uppsagnarfresti á topplaunum ...“ og segist ekki vera í „... 

neinum skuldavanda og ekki í neinu stressi ...“ Hann tók þó fram að hann: „... myndi alveg 

vilja hafa einhverjar almennilegar tekjur ...“ Hann sagði að uppsögnin hefði haft „neikvæð“ 

áhrif á fjárhagslega stöðu hans en telur sig vera „heppinn,“ þar sem kona hans er með ágæta 

vinnu. 

 

Samantekt: 

Viðmælendur virðast ekki eiga í miklum fjárhagsvanda þótt allir hafi dregið saman seglin og 

sumir hafi þurft að breyta framtíðaráformum sínum. Allir þátttakendur eru á 

atvinnuleysisbótum og þeim ber saman um að þær dugi ekki til að ná endum saman. 

Einhverjir misstu talsvert af hlutabréfum sem þeir höfðu ætlað sem lífeyri. Almennt sögðust 

viðmælendur ekki hafa tekið þátt í bruðlinu og ekki steypt sér í skuldir. Flestir nefndu að þeir 

hefðu fengið góðan starfslokasamning. 

 

6. 1. 6 Atvinnuleit  

Þeir viðmælendur sem eru komnir yfir fimmtugt eru án undantekninga sammála því að þeim 

gangi verr en yngra fólki að komast út á atvinnumarkaðinn að nýju, sökum aldurs. Þeir telja 

að ástæðan fyrir því að þeir séu ekki boðaðir í starfsviðtöl sé aldurinn, að það sé eingöngu 

litið á kennitöluna og þá sé umsókn þeirra lögð til hliðar, eða eins og kom fram hjá Halldóru: 

„kennitalan er náttúrulega orðin svolítið gömul.“ Þeim ber saman um að margra ára reynsla 

innan fjármálageirans sé einskis metin. Allir viðmælendurnir nefndu að þau fyrirtæki þar sem 

þeir hefðu sótt um störf stæðu sig illa varðandi það að senda svör eða þakkarbréf og láta vita 

að búið væri að ráða í starfið. Jón S. Karlsson sálfræðingur (2010) telur að það versta við 

atvinnuleitina sé líklega þegar atvinnurekendur svari ekki umsóknum og umsækjandinn haldi 

að það sé eitthvað að honum. Ef leitin að vinnu við hæfi dregst á langinn er hætt við að margir 

gefist upp og eftir því sem lengra líður frá atvinnumissinum er meiri hætta á 

þunglyndiseinkennum. 
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Laufeyju hefur ekki boðist önnur vinna eftir að henni var sagt upp, þótt hún sé búin að 

sækja um fjölda starfa. Hún er búin að fara í þrjú viðtöl og er mjög þakklát fyrir það, en eins 

og hún segir sjálf: „...ég er jú orðin fimmtíu og þriggja ára gömul og maður veit alveg að 

maður er ekki í úrvalsliðinu lengur [...] vá bara komin á sextugsaldurinn, þannig að maður er 

sko ekkert í fyrsta hópnum sem er boðaður og það eru hundrað og tvö hundruð manns um 

hvert starf.“ 

Henni finnst ólíklegt að hún fái nýtt starf fljótlega og er nokkuð viss um að aldurinn 

spili þar stórt hlutverk, en hún hafði hugsað sér að starfa til sextíu og sjö ára aldurs.  

Vegna aldurs gerir Guðjón ekki heldur ráð fyrir því að fá vinnu, hann segist eiginlega 

vera hættur að sækja um störf og gerir sér engar vonir. Þegar Guðjón er spurður að því hvort 

hann myndi taka hvaða vinnu sem byðist segir hann: „Ja ég myndi nú teygja mig ansi langt í 

því.“ 

Guðrún nefnir að það sem henni finnist erfiðast við atvinnuleitina sé afneitunin: 

„Náttúrulega kemur svona viss neikvæðni í mann [...] það er svona, það er eiginlega það sem 

dregur mann niður [...] er svona ekki alveg að höndla það.“ Henni hefur ekki boðist önnur 

vinna en hugsar að hún myndi taka hvað vinnu sem byðist. Í samtalinu við Guðrúnu kemur 

einnig fram að það heyri til undantekninga að hún fái svar við þeim umsóknum sem hún 

sendir inn. Hún er mjög undrandi á þessu, þar sem hún var í sömu stöðu fyrir tuttugu árum 

síðan: „... þess vegna hélt ég, tuttugu árum seinna, að það væri náttúrulega orðið hérna, með 

allri þessari þekkingu og öllu þessu námi, að fólk væri nú orðið mannaðra í það, að hérna, að 

senda manni svar þótt það sé ekki nema neitun en það hefur ekkert skánað ...“  

Guðrún telur ekki líklegt að hún fái starf fljótlega en vill ekki sætta sig við að 

starfsævinni sé lokið. María telur hins vegar að flestum hafi gengið vel að fá vinnu eftir að 

þeim var sagt upp störfum, nema þeim sem séu komnir yfir fimmtugt:  

 

... þeir sem voru í eldri, yfir fimmtugt, já fimmtíu og fimm, þeim gekk 

illa að fá vinnu [...] það var einn sem var að vinna með mér í deildinni, 

hann var kominn yfir fimmtugt, örugglega fimmtíu og fimm ára [...] 

maður var hættur að spyrja hann þegar maður hitti hann, honum leið 

svo illa ... 

 

Ingi er fjörutíu og sjö ára og trúir því ekki að hann sé orðinn of gamall til að vera ráðinn í 

vinnu og finnst líklegt að hann fái nýtt starf fljótlega. Hann segir: „... ég er orðinn fjörutíu og 

sjö, mér dettur ekki í hug að ég sé orðinn of gamall til að vera ráðinn í vinnu, ég meina 
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„komm on“.“ Hann telur þó líklegt að aldur hafi einhver áhrif, og þá kannski meira hjá þeim 

sem eru komnir yfir fimmtugt, en telur að aldur geti einnig skipt máli á jákvæðan hátt: 

 

Enda í fjármálum, ef þú hugsar um það sérstaklega, svona ráðgjöf, þá 

skiptir heilmiklu máli að ráðgjafinn sé helst svona með grátt í vöngum 

og líti út fyrir að hafa eitthvað gert í lífinu annað en að koma bara úr 

skóla. Það skiptir máli á jákvæðan hátt, þannig að nei þú veist, ég hef 

engar áhyggjur af því, mér finnst tiltölulega leiðinleg tilhugsun að 

maður sé að koma á þann aldur að, ha ha ha... 

 

Sigrún hefur ekki leitað að nýrri vinnu, að hluta til vegna aldurs. Hún hefur haft nóg fyrir 

stafni við að sinna barnabörnum og handavinnu: „... ég dró fram gamla handavinnu og 

saumaði öll jólakortin eða föndraði þau og svona, eins og ég segi, mér leiðist ekki.“ En bætir 

síðan við að hún hefði gjarnan viljað enda sinn starfsferil á annan hátt:  

 

Þetta átti ekkert að enda svona, búin að starfa í banka og við 

bankastörf bara frá því að ég var nítján ára [...] aldrei gert neitt af mér 

og alltaf mætt á réttum tíma og verið tilbúin til að vinna aukavinnu, 

það er ekkert metið, ekki neitt [...] já ég hefði kosið að klára, það er 

bara út með þig, ekkert að klára einhvern tíma ...“ 

 

Samantekt:  

Flestir viðmælendur telja að aldur þeirra hafi áhrif í atvinnuleitinni, að það sé kennitalan sem 

ráði för. Sumum finnst höfnunin erfið og afleitt að fá engin svör við atvinnuumsóknum sínum, 

þar sem umsækjendur eru ekki látnir vita hvort búið sé að ráða í þau störf sem sótt er um. 

 

6. 1. 7 Félagslegur stuðningur 

Í ljós kom að flestir þátttakendur höfðu upplifað mikinn og góðan félagslegan stuðning frá 

vinum og fjölskyldu og töldu sig ekki hafa yfir neinu að kvarta en margir höfðu þó orðið mjög  

hissa. Ingi telur sig þó ekki hafa upplifað neinn félagslegan stuðning frá vinum og 

vandamönnum eftir uppsögnina og segist ekki muna „... eftir neinum viðbrögðum, það hefur 

að minnsta kosti ekki verið neitt eftirtektarvert.“ Hann segir að mesti stuðningurinn hafi hins 

vegar verið „... bara að tala við konuna.“  
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Sigrún segir aftur á móti að vinir og vandamenn hafi verið „... bara mjög undrandi [...] 

eiginlega bara trúðu þessu ekki,“ þegar henni var sagt upp vinnunni. Sigrún vill meina að 

hugsanlega hafi það verið vegna þess að þetta var „fyrsta hópuppsögnin.“ Laufey nefnir að 

maðurinn hennar hafi verið „alveg ótrúlega hjálpsamur“ og veit ekki hvernig hún hefði komist 

í gegnum allar þessar raunir án hans. Hún segir einnig að atvinnumissirinn hafi komið vinum 

og vandamönnum mjög á óvart og flestir hafi verið mjög undrandi en hún hafi í kjölfarið 

fengið ágætan stuðning frá sínum nánustu.  

Viðbrögð fjölskyldu og vina Halldóru voru svipuð: „... það trúði enginn að ég væri að 

missa vinnuna, það var rosalega mikið af fólki sem hringdi hérna heim til þess að segja bara 

hvað það hefði verið hissa [...] allir alveg bara skildu þetta ekki.“ Halldóra vill meina að hún 

hafi ekki þurft neinn félagslegan stuðning frá vinum og ættmönnum: „... þótt einhver missi 

vinnuna og svona, þá er ekkert hrúgan að koma þangað og segja: getum við aðstoðað eða 

eitthvað. Held að allir hafi bara nóg með sitt.“  

Guðjón og Valdimar eru sammála því að uppsögn þeirra hafi ekki komið fjölskyldunni 

á óvart. Guðjón segir: „þetta fólk bara horfði raunhæft á þetta, það var svo mörgum sagt upp 

...“ Auður nefnir hins vegar að margir af hennar nánustu hafi verið „reiðir fyrir hennar hönd“ 

og viðurkennir að hennar fyrstu viðbrögð hafi verið á þá leið að hún vildi ekki tala við neinn. 

Trausti segir að hans ættmenni hafi brugðist „ákaflega vel“ við atvinnumissinum: „tóku þessu 

mjög létt svona [...] en menn vorkenndu mér ekkert mikið.“ Máli sínu til stuðnings bætir hann 

við: 

... það er nú hérna einn mjög góður vinur minn sem missti vinnuna á 

sama tíma og er nokkrum árum eldri og hérna [...] búinn að vera í 

svona einsleitri og mjög þröngri vinnu lengi og dettur svo út úr því 

svona og er ekki með einhvern veginn neitt og svona í vinahópnum. 

Mönnum fannst alveg fullkomin ástæða til þess að ræða við mig 

áhyggjur sem þeir höfðu af honum, að hann fengi ekki vinnu og þú 

veist, það var ekkert mál hvernig mér myndi ganga. 

 

Ingi vill meina að fólk hafi ekki verið neitt „sjokkerað“ yfir hans atvinnumissi vegna þess að: 

„það var aðallega allt að hrynja hérna í kringum okkur [...] það var svo sem ekkert að hver og 

einn maur í einni maurahrúgu skipti öllu máli.“ Hann segir að „... langmesta svona félagslega 

„pepplega“ atriðið“ í sínum hópi hafi verið tilkomið vegna þess að einn samstarfsmaður hans 

bauð öllum heim í kaffi og síðan hafi þeir hist reglulega eftir það og rætt sín mál. Hann nefnir 

að honum hafi fundist þetta mjög mikils virði. 
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Samantekt: 

Merkja má hjá viðmælendum að mörgum finnist félagslegur stuðningur kannski ekki skipta 

svo miklu máli. Á heildina litið virðast þó allir eiga gott bakland og hafa upplifað góðan 

stuðning frá sínum nánustu. 

 

6. 1. 8 Aðstoð í boði fyrir atvinnuleitendur 

Þátttakendum fannst flestum ábótavant hvað það var lítil aðstoð í boði eftir atvinnumissinn og 

margir hefðu gjarnan viljað fá áfallahjálp eða einhvern til þess að tala við í kjölfarið. Flestir 

nefndu þó að stéttarfélagið hefði staðið sig vel, eins og kemur fram í samtalinu við Laufey: 

„Sko, ég veit að stéttarfélagið stóð sig rosalega vel þarna um vorið ... þeir stóðu mjög vel við 

bakið á okkur [...] þegar okkur er sagt upp, það vantaði ekki. Þeir komu á fundi til okkar og 

þeir buðu okkur niður í Rauða kross hús og héldu fyrirlestra og svona, þú veist, þeir gerðu 

mjög góða hluti ...“ 

Laufey nefnir að eftir hrunið hjá SPRON hafi komið sálfræðingur sem gengið hafi á 

milli og starfsfólki hafi verið gefinn kostur á að spjalla við hann. Hún segist ekki hafa nýtt sér 

það, þar sem hún hafi ekki þurft á því að halda. Halldóra tekur undir þetta og segir: „allir sem 

fengu uppsögn á þessu tímabili og líka aðeins seinna, þeir gátu leitað til sálfræðings á vegum 

bankans ...“  

Fram kom hjá viðmælendum að þeim hefði verið bent á að leita til Capacent og fá 

aðstoð hjá þeim við atvinnuleit. Nokkrir af viðmælendunum nýttu sér það en voru sammála 

um að Capacent hefði ekki staðið sig nægilega vel, og í raun hefði engin hjálp borist frá þeim. 

Þórunn segir að í hennar tilviki hafi fólki ekki boðist nein áfallahjálp, en telur að það 

hefði verið þörf fyrir það: „Fyrir suma, já, ég hefði alveg trúað því, það voru margir þarna 

sem hefðu hreinlega þurft þess, því að sko, þeir voru bara að fara yfir um ...“ Þegar Auði var 

sagt upp störfum bauðst henni einhvers konar aðstoð eða áfallahjálp: „Já, það var í einhverju 

bréfi sem þær létu mig hafa en ég einhvern veginn [...] eh æ nei, ég hugsaði með mér, nei ég 

hlýt að komast í gegnum þetta.“ Eins og fram hefur komið upplifði Auður töluverða vanlíðan 

í kjölfar uppsagnarinnar. Mögulega hefði líðan hennar verið betri ef hún hefði nýtt sér þessa 

þjónustu. Almennt virðast viðmælendur ekki hafa nýtt sér þá aðstoð sem í boði var og það er 

spurning hvort betra aðgengi að þessari þjónustu muni hafa þau áhrif að hægt verði að mæta 

þörfum fólks betur í framtíðinni.  
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6. 1. 9 Breytt viðhorf og sjálfsmynd 

Misjafnt var hvort viðmælendur höfðu fundið fyrir breyttu viðhorfi í sinn garð. En þegar 

þátttakendur voru spurðir hvort atvinnumissirinn hefði haft áhrif á sjálfsmynd þeirra svöruðu 

flestir játandi. Halldóru fannst þetta mjög erfitt og velti því fyrir sér hvort þessi eða hinn vissi 

að hún væri atvinnulaus. Fyrstu dagana eftir atvinnumissinn fannst henni eins og hún væri 

með „einhvers konar stimpil á sér sem stæði á atvinnulaus,“ eins og hún tilheyrði einhverjum 

allt öðrum hóp en hún hafði tilheyrt hingað til. Að auki segir hún að það hafi verið sérstök 

upplifun að standa allt í einu bara á götunni eftir að hafa verið búin að vinna hjá sama 

fyrirtæki í þrjátíu og fimm ár. Guðrún tekur undir þetta og segir: „... mér brá svolítið þegar 

sonur minn sagði: „ ... mamma mín er atvinnulaus ...“ Hún bætir við að upplifun hennar af því 

að þurfa að mæta niður á Vinnumálastofnun hafi ekki verið góð: „... þetta er eitthvað sem ég 

myndi ekki vilja upplifa aftur, þarna er maður svo kominn í einhvern ákveðinn flokk þegar 

maður mætir þarna niður eftir.“ 

Þegar Birta er spurð að því hvort hún hafi tekið eftir breyttu viðhorfi gagnvart sér 

svarar hún: „... já mér finnst það, mér finnst einhvern veginn eins og maður sé ekki alveg 

fullgildur svona þjóðfélagsþegn lengur ...“ Hún segir jafnframt að atvinnumissirinn hafi haft 

gríðarleg áhrif á sjálfsmynd hennar: 

 

Já ekki spurning, maður er alveg rosalega duglegur og gerir það mjög 

hratt að brjóta sjálfan sig niður, alveg bara endalaust, og svo tínir 

maður saman brotin aftur [...] svo næst þegar maður dettur inn í 

einhverja svona holu þá gerir maður það aftur og þetta gerist á 

ógnarhraða, og svo stendur maður bara eftir og hugsar, hver vill ráða 

mig, en sem betur fer þá gengur þetta í sveiflum. En á meðan maður er 

í þessum holum þá er það ekki gott. 

 

Birta segir einnig: „... sjálfsmyndin, hún er alveg bara, hún sko, hún er mjög flöktandi vegna 

þess að maður skilgreinir svolítið sjálfan sig í gegnum vinnuna ...“ Auður viðurkennir einnig 

að atvinnumissirinn hafi að einhverju leyti haft áhrif á sjálfsmynd hennar: „... já, maður finnst 

maður vera svona síðri, og hérna, minna virði einhvern veginn ...“ Hins vegar finnst Inga hann 

ekki hafa fundið fyrir neinu breyttu viðhorfi í sinn garð og telur að atvinnumissirinn hafi ekki 

haft mikil áhrif á hans sjálfsmynd en bætir síðan við: „... það kemur fyrir af og til, maður 

hugsar, af því að ég hef það mikla starfsreynslu [...] af hverju, eða að maður hefði kannski átt 

að halda starfinu ...“ 
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Þórunn segist aldrei hafa upplifað breytt viðhorf gagnvart sér og hefur ekki fengið nein 

neikvæð viðbrögð varðandi atvinnumissinn. Hún telur að það hafi hjálpað henni mikið að 

sinna sjálfboðaliðastarfi hjá Rauða krossinum og þess vegna hafi hún aldrei upplifað nein 

neikvæð viðbrögð. Guðrún er sama sinnis, en vill þó meina að hún tilheyri öðrum hóp núna 

og segir: „Jú, auðvitað er það náttúrulega viss svona, hvað á ég að segja, já, ákveðinn stimpill, 

en ég hef reyndar ekki velt mér upp úr því sjálf ...“ 

Valdimar viðurkennir að hafa „... alveg bara endalaust ...“ tekið eftir breyttu viðhorfi í 

sinn garð og segist hafa upplifað það „bæði neikvætt og jákvætt, neikvætt frá þeim sem ekki 

þekkja til ...“ Hann segir einnig: 

 

... hins vegar verð ég nú samt að taka það fram að mér leið aðeins 

betur við að vera hluti af heildinni sem missti vinnuna mína heldur en 

að vera bara einn og að vera atvinnulaus og geta sagt fólki: ég er 

atvinnulaus [...] allir sýna þessu skilning [...] maður er ekki bara 

eitthvað hrak sem bara: varstu rekinn? ... 

 

Valdimar telur sig aðeins finna fyrir því núna að atvinnumissirinn sé farinn að hafa áhrif á 

sjálfsmynd hans og segir: „Þetta er bara eitthvað sem maður leiðir hugann að [...] ég bara hef 

fengið mér nýtt hlutverk, ég bara þrauka í gegnum þessa tilveru og að hafa í sig og á og hafa 

húsnæði [...] „beisik“ hlutirnir sem þetta snýst um.“ 

Laufey viðurkennir að sjálfsmyndin hafi bara farið „... í þúsund mola [...] maður bara 

tók pokann með öllum brotunum, manni fannst maður bara núll og nix og að maður hlyti bara 

að vera algjörlega bara vonlaust tilfelli.“ Hún bætir við að í kjölfarið hafi atvinnuleysið haft 

gríðarleg áhrif á sjálfsmyndina og segir: „Hvaða sjálfsmynd? Hún er ekki lengur [...] já, það 

hafði sko rosaleg áhrif á hana.“ Þessi upplifun hefur greinilega haft mikil áhrif á hana því hún 

nánast brestur í grát þegar hún lætur þessi orð falla. Laufey telur einnig að hún hafi orðið var 

við breytt viðhorf gagnvart sér frá umhverfinu: „... eins og maður sé ekki alveg svona 

jafngildur og maður með vinnu [...] nú ein af þeim ...“  

Sigrún telur aftur á móti að sjálfsmynd sín hafi „... kannski aðeins batnað þótt það sé 

skrítið að segja frá því, hún hefur að minnsta kosti ekki versnað ...“ Guðjón hefur hins vegar 

ekki tekið eftir neinu breyttu viðhorfi í sinn garð og segir að atvinnumissirinn hafi ekki haft 

áhrif á hans sjálfsmynd. 
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Samantekt: 

Í kaflanum kemur í ljós að sú reynsla viðmælendanna að missa vinnuna hefur haft mikil áhrif 

á líðan flestra. Nokkrir nefna að þeim finnist erfitt að vera komnir í nýjan hóp með stimpilinn 

atvinnulaus. Svo virðist sem dregið hafi verulega úr jákvæðu sjálfsmati einstaklinganna og 

sjálfsmynd margra brotin. 

 

6. 1. 10 Vinnumarkaðsúrræði  

Sumir þátttakendur höfðu verið duglegir að nýta sér þau úrræði sem í boði voru, á meðan aðrir 

höfðu ekkert kynnt sér þessi málefni. Þess ber að geta að megnið af þeim viðmælendum sem 

höfðu eitthvað kynnt sér þau námskeið sem voru í boði vildu meina að námskeiðin væru 

sniðin fyrir þá sem vildu leita sér grunnþekkingar. Þeim bar saman um að námskeiðin hefðu 

litlu við að bæta varðandi þeirra þekkingu. Ívar kynnti sér þau námskeið sem voru í boði og 

segir: „... það var ekkert sem heillaði mig, það var dálítið af svona atvinnutengdu, það var þá 

venjulega til þess að bæta fólki í skrifstofuvinnu, ég meina einhver svona frumtölvuvinna, það 

átti bara ekki við í mínu tilliti ...“ Hann nefnir einnig að mörg námskeiðanna séu eingöngu til 

þess að „... kenna fólki að hafa áhugamál ...“ og vill meina að hann þurfi nú ekki á því að 

halda, hann hafi fullt af þeim fyrir. 

Nokkrir viðmælendur höfðu nýtt sér námskeiðið „Nýttu kraftinn“ og voru mjög 

ánægðir með það sem þar fór fram, þótt námskeiðið hafi ekki hentað öllum, eins og kom fram 

hjá Ívari: „mér fannst það sniðugt og mér fannst að mörgu leyti verið að gera alveg rétta hluti 

en ég var samt voða utanveltu í hópnum.“ Þórunn hefur aðra sögu að segja:  

 

... ég fór bara strax að stunda bara alls konar námskeið [...] ég hugsaði 

með mér, ég verð að gera eitthvað fyrir sjálfa mig [...] ég get ekki farið 

að hanga heima og bara bíða [...] ég fór á námskeið hjá 

Fræðslumiðstöðinni [...] ég fór í Nýttu kraftinn, það hjálpaði mér 

alveg ótrúlega vel og ég mæli sko með þessu, ég veit ekki hvort þær 

eru enn starfandi en þetta varð til þess að ég fékk vinnu. 

 

Sigrún segist aðeins hafa nýtt sér það sem Rauði krossinn býður upp á og hefur nokkrum 

sinnum mætt þangað og hefur meðal annars sótt þar námskeið í jóga og leikfimi. Laufey hefur 

ekki nýtt sér neitt að ráði þau úrræði sem hafa verið í boði fyrir atvinnuleitendur en hefur þó 

kynnt sér aðeins starfsemi Rauða krossins og hefur farið á tvö námskeið hjá Vinnumiðlun sem 
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tengjast áhugasviðsgreiningu og vinnumarkaðsgreiningu. Hún er nokkuð viss um að hún komi 

til með að nýta sér einhver fleiri námskeið og þá helst eitthvað sem tengist hennar 

„áhugasviði.“  

Auður hefur ekki verið dugleg að nýta sér þau námskeið sem hafa verið í boði og veit 

innst inni að það hefði verið gott fyrir hana, en einhverra hluta vegna hefur hún ekki drifið sig. 

Hún hefur aðeins farið í Rauða kross húsið en var ekki ánægð með það. Henni finnst „gæðin“ 

ekki alveg henta sér en segir þó að það sé „... virkilega gott starf sem er unnið þarna.“ Hún fór 

þó á námskeiðið „Nýttu kraftinn“ og var virkilega ánægð með það og nýtti það meðal annars 

til þess að gera sína ferilskrá. Í lokin bætir hún við: „... núna er ég á tölvu- og 

bókhaldsnámskeiði á vegum Vinnumálastofnunar, það er bara rosalega gaman.“ Ingi sagðist 

lítið hafa kynnt sér þau námskeið sem væru í boði fyrir atvinnuleitendur en segir: 

 

... í upphafi þá þurfti maður að mæta á einhvern kynningarfund og þá 

voru þeir að tala um þessi námskeið [...] það voru voða mikið svona 

námskeið hvernig á maður að gera sívi og hvernig á maður að fara í 

starfsmannaviðtal [...] mér finnst ég bara allt of sjóaður til þess að fara 

á svoleiðis námskeið ég held ég kunni þetta allt saman ... 

 

Honum finnst í raun vanta námskeið fyrir þá sem séu komnir lengra og vilji byggja ofan á sína 

grunnþekkingu. Halldóra er sama sinnis, henni var boðið að fara á tölvunámskeið af ráðgjafa 

hjá Vinnumálastofnun og fannst það mjög undarlegt, þar sem það kemur fram í ferilskrá 

hennar að hún sé búin að vinna við tölvur í þrjátíu ár.  

Tveir viðmælenda minna höfðu reynt fyrir sér í frumkvöðlastarfi eftir atvinnumissinn 

en það hafði ekki gengið nógu vel.  

 

Samantekt: 

Á heildina litið virðast viðmælendur ekki hafa kynnt sér nægilega vel þau úrræði sem hafa 

verið í boði. Þó kemur fram að mörgum finnst vanta námskeið sem byggir ofan á þeirra 

grunnþekkingu. Þeir viðmælendur sem hafa nýtt sér námskeiðið „Nýttu kraftinn“ voru 

ánægðir með það sem þar fór fram.  
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6. 1. 11 Vinnumálastofnun 

Upplifun viðmælenda af Vinnumálastofnun og Vinnumiðlun var frekar neikvæð. Þeim fannst 

óþægilegt að þurfa að fara niður á Vinnumálastofnun til þess að sækja um atvinnuleysisbætur 

og þjónustan þar ekki vera til fyrirmyndar. Laufeyju hefur fundist erfitt að fara niður á 

Vinnumiðlun og andrúmsloftið þar þrúgandi, kannski vegna þess að hún hefur lokað sig 

svolítið af og ekki verið mikið innan um fólk. Eins og kemur fram hjá henni: „Það er bara 

erfitt, þú veist, allt þetta fólk sem bíður bara eftir því að röðin komi að því, það er bara 

átakanlegt, þú veist, maður kannski kemur og það eru kannski þrjátíu á undan þér.“ 

Ívar er hins vegar ekki sammála þessu. Þegar hann er inntur eftir því hvaða álit hann 

hafi á Vinnumálastofnun og hvort hann geti nefnt eitthvað sem betur mætti fara í samskiptum 

við atvinnuleitendur segir hann: 

 

Það er búið að tala alltaf svo illa um atvinnuleysistryggingasjóð og 

viðmót starfsfólks þar og ég upplifði þetta alveg þveröfugt [...] mér 

fannst allt vera til fyrirmyndar og langt í frá að það væri talað eitthvað 

niður til mín, að þetta væri eitthvað erfitt eða ómögulegt. Ja, ég meina, 

það er ekki þjónustunni að kenna hvað bæturnar eru ofboðslega litlar, 

það er ekki þjónustunni að kenna þetta vitleysis „sístem“ að maður 

þurfi að tilkynna það alltaf reglulega að maður sé atvinnulaus, það 

blasir við ef maður hefur ekki fengið vinnu, maður getur ekki kennt 

þessu fólki um það. 

 

Guðrúnu finnst: „... upplifunin við að fara niður á Vinnumálastofnun bara hörmuleg, þar er 

talað niður til mín [...] það var hræðilegt ...“ Hún bætir við: „... það sem mér fannst 

ömurlegast í þessu ferli, það var að eiga við Vinnumálastofnun. Það var bara svona, fannst 

mér bara verið að brjóta mann niður þar.“ Hún hafði aftur á móti lítið kynnt sér þau úrræði 

sem voru í boði fyrir atvinnuleitendur en vissi af þessum námskeiðum hjá Rauða krossinum 

og fannst eitthvað af þeim höfða til sín. En þegar upp var staðið þá valdi hún frekar 

líkamsræktina. Guðrún telur að það sé margt sem megi bæta niðri á Vinnumálastofnun og 

segir: „... það var ofboðslega niðurdrepandi að koma þarna inn [...] þú hringdir inn og þér er 

liggur við svarað leiðinlega ...“ Svipað viðhorf kom fram hjá Auði því henni finnst: „... 

svolítið svona kannski svona kuldalegt viðmót.“ Hún segir einnig að það sé „... mjög sniðugt 

hjá þeim að þeir eru með atvinnuauglýsingar [...] en vefurinn þeirra er ekkert sá 

skemmtilegasti í heimi, maður gefst svolítið upp á honum.“  
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Birtu fannst það „... erfið spor ...“ að sækja um atvinnuleysisbætur og henni finnst það 

„hundleiðinlegt.“ Allir þeir sem sækja um atvinnuleysisbætur þurfa að sækja ákveðinn 

kynningarfund hjá Vinnumálastofnun. Birta var ekki alls kostar ánægð með þennan fund og 

segir:  

 

... þegar ég fór á þennan fund hjá Vinnumálastofnun, mér fannst hann 

frekar slæmur sko og kaldur einhvern veginn [...] kemur bara einhver 

maður [...] er greinilega að gera þetta í hundraðasta skipti [...] er með 

einhver eyðublöð, ef þið viljið flytja til Noregs. Mér fannst þetta 

standa upp úr hjá honum, muna eyðublað 531 [...] ekkert verið að 

stappa í mann stálinu [...] bara gjörsamlega einhver upptalning í einn 

og hálfan tíma [...] þetta var bara ótrúlega kalt [...] ekki góður fundur 

[...] algjör skellur [...] svona vélræn upptalning ... 

 

Samantekt: 

Svo virðist sem þátttakendur séu ekki alls kostar ánægðir með Vinnumálastofnun og hvernig 

staðið er að hlutunum þar. Mögulega er Vinnumálastofnun ekki í stakk búin til að taka við svo 

mörgum atvinnulausum einstaklingum, þar sem þeim hefur fjölgað gríðarlega mikið á stuttum 

tíma. 

 

6. 1. 12 Framtíðin 

Þar sem þónokkuð er liðið frá því að viðmælendur mínir misstu vinnuna má gera ráð fyrir því 

að lífið hjá þeim sé komið í nokkuð fastar skorður.  Þrátt fyrir atvinnumissinn og þá erfiðleika 

sem þátttakendur upplifðu í kjölfar hans eru einstaklingarnir frekar bjartsýnir og líta 

framtíðina björtum augum. Eins og Þórunn komst að orði þegar ég spurði hana hvernig hún 

sæi framtíðina fyrir sér: „Ég er náttúrulega alltaf svo bjartsýn, það er ekki að marka [...] en 

maður finnur það að maður hefur ekki þessi sömu gæði [...] að maður geti veitt sér allt, en ég 

kvarta ekki.“ Birta telur að það sé mikilvægt að halda í þetta jákvæða en líðanin geti verið 

sveiflukennd, einn daginn sé hún full af bjartsýni en detti síðan niður inni á milli. Hún vill 

meina að afleiðingar hrunsins hafi þau áhrif að hún sé mun viðkvæmari í dag, en það fari þó 

batnandi. Hún lítur samt sem áður björtum augum á framtíðina en henni finnst þó mikil orka 

hafa farið í „... svona innri baráttu og einhverjar hugsanir um, hérna, starf og ekki starf ...,“ 

ásamt hugsunum um hvað hún eigi að gera. Hún segir einnig að „áhyggjurnar hafi látið á sér 
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kræla ansi mikið [...] kannski mest einmitt á kvöldin [...] eða þá að maður vaknar upp og 

svona veltir hlutunum fyrir sér.“  

 Auður segist sjá framtíðina fyrir sér: „bara fulla af einhverju ógerðu og ólifuðu og 

einhverju sem bara bíður eftir mér þarna einhvers staðar“ og segir að þrátt fyrir allt sé hún full 

af bjartsýni. Hún játar það þó að vera smá kvíðin gagnvart því sem framtíðin eigi eftir að bera 

í skauti sér og segir:  

 

 ... stundum finnst mér þetta ekkert voðalega bjart eins og haldið er á 

hlutunum [...] búið að tala um að lofa, að það eigi að gera svona og 

svona. [...] Maður sér ekki að það sé að skila sér til þeirra sem eru í 

svona miðstétt og lægra og manni finnst það kannski líka sárt [...] En 

maður veit það líka að það eru aðrir sem eru í miklu verri stöðu en ég, 

ég hef þó að minnsta kosti þak yfir höfuðið og eitthvað til að borða 

[...] ég er ekki sú verst stadda [...] eins og ég segi, ég er svolítið 

furðulega bjartsýn, svona svolítið stundum ... 

 

Þegar ég spurði Inga hvernig hann sæi framtíðina fyrir sér svaraði hann um hæl: „Þetta er 

náttúrulega opin spurning, hvernig á ég að svara því? Ég sé hana ekkert fyrir mér, ég veit 

ekkert hvernig hún lítur út.“ Hann viðurkennir þó að honum finnist hún björt. Halldóra er 

sama sinnis og segist sjá framtíðina fyrir sér sem „bara bjarta, ég á vinnumarkaðnum að 

sjálfsögðu og ég að spila golf, þá er bara „happy ending“,“ segir hún og hlær. Hún bætir við: 

„... fólk verður alltaf að vera bjartsýnt ...“ Hún segist vera mjög sátt við líf sitt en vildi þó 

heldur að hún væri komin með vinnu en er sannfærð um að það komi fljótlega. Síðan bætir 

hún við: „... ég hef sko mín áhugamál, ég er með garð, ég er með golfið, ég er með 

barnabörnin, ég er með vini, ég er með ættingja, bara brjálað að gera.“  

 Valdimar er ekki bjartsýnn á ástandið en er þó sáttur við sjálfan sig: „Ég er mjög 

bjartsýnn á mig en ég er ekki bjartsýnn á heildina [...] mér finnst ég bara hafa það nokkuð 

gott, svona miðað við það að ég er alveg svona andlega heill.“ Guðrún segir: „Það þýðir 

ekkert annað en að vera bjartsýn.“ 
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7 Umræður  

Í þessum kafla verður fjallað um þær þrjár rannsóknarspurningar sem lagðar voru til 

grundvallar rannsókninni. Gerð verður grein fyrir niðurstöðum með hliðsjón af túlkun 

fræðilegra heimilda og þeim kenningaramma sem vísað var til. Í lok kaflans er umfjöllun um 

hagnýtt gildi rannsóknarinnar og lagðar fram tillögur að frekari rannsóknum. 

 

Leitað var svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

 Hver eru áhrif uppsagna og atvinnuleysis á líðan einstaklinga? 

 Aldur og atvinnuleit, eru tengsl þar á milli? 

 Nýta atvinnuleitendur sér þau vinnumarkaðsúrræði sem eru í boði? 

 

7. 1 Áhrif uppsagna og atvinnuleysis á líðan einstaklinga 

Í rannsókninni er athygli beint að því hvaða áhrif uppsagnir og atvinnumissir hafi á líðan 

viðmælenda. Samkvæmt niðurstöðum var upplifun þátttakenda oft á þá leið að vegna stöðu 

sinnar sem atvinnulausir einstaklingar væru þeir komnir í nýjan hóp. Fyrstu dagana eftir 

atvinnumissinn fannst Halldóru eins og hún væri með einhvers konar stimpil á sér sem á stæði 

atvinnulaus, eins og hún tilheyrði einhverjum allt öðrum hóp en hún hafði gert hingað til. 

Becker (1963) bendir á í umfjöllun sinni um stimplun að frávik verði til vegna samvirkni sem 

eigi sér stað milli fráviks-einstaklings og þeirra sem bregðast við frávikinu og veita því 

athygli sem leiðir til þess að stimplun á sér stað. Samkvæmt Becker getur margt breyst hjá 

einstaklingnum eftir að hann hefur verið stimplaður, til dæmis staða hans í samfélaginu. 

Viðbrögð samfélagsins geti síðan leitt til þess að einstaklingurinn fari að horfa á sjálfan sig út 

frá stöðu hans í samfélaginu, sem geti jafnvel leitt til þess að hann einangrist.  

Ljóst er að samfélagið veitir oft harða dóma og því miður eru einstaklingar fljótir að 

dæma þá sem ekki passa inn í fyrirfram ákveðið form. Þar sem einstaklingar sem verða fyrir 

stimplun eiga á hættu að einangrast er mikilvægt að grípa strax til viðeigandi ráðstafana. Til 

þess að svo geti orðið þarf samstillt átak stofnana og þeirra sem starfa að bættum hag 

atvinnulausra. 
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Efnahagsástand og þjóðfélagsleg staða virðist einnig skipta máli, þar sem hátt hlutfall 

atvinnulausra á Íslandi í dag virðist draga aðeins úr vanlíðan einstaklinganna vegna 

atvinnumissisins. Nokkrum leið aðeins betur vegna þess að þeir vissu að þeir væru hluti af 

stórum hóp sem hafði misst vinnuna. En Björklund og Erikson (1998) og Turner (1995) hafa 

einmitt bent á að þegar atvinnuleysi er mikið virðast einstaklingar ekki upplifa eins mikla 

fordóma frá umhverfinu.  

Atvinnumissir getur leitt til þess að sjálfstraust og sjálfsálit einstaklinga minnki í 

kjölfar þess og einstaklingar fara að efast um eigið ágæti og missa oft vonina í leitinni að nýrri 

vinnu (Stefán Ólafsson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 1993). Niðurstöður benda til þess að 

atvinnumissirinn hafi veruleg áhrif á sjálfsmynd viðmælenda og dregið hafi úr sjálfsmati og 

sjálfsmynd margra brotin.  

Edwin Lemert (1972) fjallar um ferli þar sem stimplun breytir sjálfsmynd einstaklinga 

frá því að vera „normal“ í að verða frávik. Samkvæmt Lemert líta sumir einstaklingar á 

ákveðið frávik sem stimplun en aðrir ekki. Annars stigs frávik felur í sér að ef samfélagið 

veitir hegðuninni athygli þá á stimplun sér stað, með ýmsum afleiðingum fyrir einstaklinginn. 

Samfélagið beinir athygli sinni að þessari hegðun og afleiðing athyglinnar verður frávik. Þá 

breytist jafnframt hugmynd einstaklingsins um sjálfan sig og einstaklingar fara að trúa því að 

þeir séu öðruvísi þegar stimplun hefur átt sér stað. Nokkrir viðmælendur komu inn á að 

sjálfsmyndin væri oft á tíðum flöktandi eftir atvinnumissinn og nokkrir höfðu orðið varir við 

breytt viðhorf gagnvart þeim frá umhverfinu. Til að mynda fannst Laufeyju eins og hún væri 

ekki lengur jafngild og manneskja með vinnu, ein af þeim atvinnulausu. Birta telur að 

atvinnumissirinn hafi áhrif á sjálfsmynd hennar og segir að hún sé mjög flöktandi vegna þess 

að hún skilgreini sjálfa sig í gegnum vinnuna.  

Eins og fram kemur í fræðilegri umfjöllun hafa margar rannsóknir sýnt fram á 

samhengi milli streitu og andlegrar líðan. Jafnframt virðist félagslegur stuðningur draga úr 

tilfinningalegum viðbrögðum fólks við streitu og líkum á því að líðan fari versnandi og leiði 

til geðrænna vandamála (Cohen og Willis, 1985; Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Helena 

Jónsdóttir, 2009; Väänänen, Vahtera, Penttic, Kivimäki, 2004). Í niðurstöðum kemur fram að 

flestir hafi upplifað góðan stuðning frá sínum nánustu. Ingi og Laufey eru sammála því að 

samræður við maka hafi verið besta hjálpin. En Väänänen o.fl. (2004) og Gallo o.fl. (2000)  

hafa einmitt bent á að félagslegur stuðningur frá mökum hafi mest áhrif á andlega líðan 

einstaklinga, þannig að einstæðir upplifi frekar andlega vanlíðan vegna atvinnuleysis en þeir 

sem eru giftir eða í sambúð.  
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Hins vegar kom einnig fram hjá nokkrum viðmælendum að þeim fyndist félagslegur 

stuðningur óþarfur þar sem svo mörgum hafi verið sagt upp störfum. Halldóra taldi  að hún 

hafi ekki þurft neinn félagslegan stuðning, henni fannst að allir hefðu bara nóg með sitt og 

þótt einhver missti vinnuna þá væri það ekkert tiltökumál. Inga fannst hins vegar mjög mikils 

virði að hitta fyrrverandi samstarfsfélagana og fá félagslegan stuðning frá þeim. 

Margir viðmælendur komu inn á að þeim hafi ekki liðið vel á sínum vinnustað í 

nokkurn tíma áður en þeim var sagt upp störfum. Fram kom að þessi líðan þeirra tengdist að 

mestu leyti uppsögnum annarra og breytingum innan vinnustaðarins. Flestir sáu á eftir 

samstarfsfélögum sínum og voru uggandi um sinn hag innan fyrirtækisins. Þetta er í takt við 

niðurstöður Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur (2009) sem sýna að þeim starfsmönnum sem ekki 

var sagt upp í kjölfar bankahrunsins á Íslandi leið í raun verr en þeim starfsmönnum sem 

misstu vinnuna. Fram kom að starfsaldur viðmælendanna innan sama fyrirtækis var orðinn 

býsna langur og þar af leiðandi höfðu þeir myndað mikil og góð félagsleg tengsl við 

samstarfsfélaga sína. Laufey nefndi til dæmis að félagslegi þátturinn væri stór partur af 

söknuði hennar eftir uppsögnina.   

Ljóst er að þar sem atvinnumissir eykur líkur á andlegri vanlíðan, streitu og 

fjárhagsáhyggjum og dregur úr félagslegum samskiptum má telja líklegt að besta lausnin fyrir 

atvinnulausa einstaklinga sé að fá nýtt starf. En kenning Jahoda (1981) fjallar einmitt um 

mikilvægi þess að hafa vinnu, bæði fyrir fjárhaginn og  andlega heilsu einstaklinga, þar sem 

vinnan gegni mikilvægu hlutverki í daglegu lífi. Nokkrir viðmælendur könnuðust við að hafa 

misst hina daglegu rútínu og oft á tíðum ekki farið á fætur fyrr en undir hádegi. Flestir höfðu 

þó tekið sig á í þessum efnum og sótt námskeið eða farið að stunda líkamsrækt.  

Að hafa markmið og tilgang með lífinu er mikilvægt fyrir flesta. Í vítamínkenningu 

Warr (1994) kemur fram að í lífi einstaklingsins þurfi ákveðnir félagslegir þættir að vera til 

staðar til að geðheilsa haldist góð. Hann telur að til þess að svo megi vera þurfi einstaklingar 

að finna einhvern tilgang með tilveru sinni og að staða þeirra sé metin að verðleikum. Það 

hefur sýnt sig að einstaklingar sem verða fyrir atvinnumissi upplifa ákveðið tilgangsleysi og 

hver dagur verður öðrum líkur. Fram kom hjá Birtu að með því að hafa atvinnu hafi 

einstaklingar einhver markmið, þú vaknar á morgnana og lífið hefur tilgang. Eftir 

atvinnumissinn finnst henni eins og það sé enginn tilgangur. Samkvæmt þessum niðurstöðum 

er mikilvægt að hlúa að atvinnulausum einstaklingum og koma þeim sem fyrst aftur í virkni. Í 

þessu sambandi má benda á námskeiðið Nýttu kraftinn en þar er það haft að leiðarljósi að 

einstaklingar vakni til hvers dags eins og vinnudagur væri. 
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Viðmælendur eru meðvitaðir um að uppsagnirnar hafi í mörgum tilfellum haft slæm 

áhrif á líðan fyrrverandi samstarfsmanna, margir hafi verið reiðir og sorgmæddir, og telja að 

sumir hafi þurft að leita sér hjálpar í kjölfarið. Vegna þessa er mikilvægt að grípa strax inn í 

og fá viðeigandi aðstoð eins og reynsla Finna hefur sýnt okkur, þar sem algengi kvíða og 

þunglyndis jókst mikið í kjölfar efnahagshrunsins í Finnlandi (Haukur Sigurðsson, e.d.). 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að viðmælendur fundu fyrir vanlíðan í aðdraganda 

uppsagnar, fyrst eftir uppsagnirnar, og ekki síst vegna þess að flestum ber saman um að 

ákaflega illa hafi verið staðið að uppsögnunum.  Þetta er í takt við fjölmargar fyrri rannsóknir, 

en langvarandi streita í kjölfar atvinnumissis getur haft ýmsar neikvæðar afleiðingar í för með 

sér eins og þunglyndi, kulnun, kvíða og fleira (Landlæknisembættið, 2009).  

Athygli vekur að þátttakendur virðast ekki eiga í fjárhagserfiðleikum en telja þó að 

atvinnuleysisbætur dugi ekki til þess að sjá fyrir útgjöldum heimilisins. Ástæðan gæti 

hugsanlega verið sú að viðmælendur fengu allir ágætan starfslokasamning og hafa þar af 

leiðandi ekki verið á atvinnuleysisbótum í lengri tíma. En niðurstöður rannsókna hafa bent til 

þess að rekja megi andlega vanlíðan og streitu til fjárhagserfiðleika í kjölfar atvinnumissis, 

sem geti haft neikvæð áhrif á fjölskyldumeðlimi og leitt til aukinnar togstreitu (Hanisch, 

1999). Hugsanlega eiga áhrif vegna fjárhagserfiðleika eftir að koma í ljós ef atvinnuleysi 

viðmælendanna dregst enn frekar á langinn.  

Í rannsókninni kom fram að kynin virðast upplifa áhrif atvinnuleysis á ólíkan hátt. 

Konurnar áttu auðvelt með að tjá tilfinningar sínar og þá vanlíðan sem þær fundu fyrir í 

kjölfar atvinnumissisins. Aftur á móti áttu karlarnir oft á tíðum í erfiðleikum með að ræða 

líðan sína og létu í veðri vaka að þeim hefði bara liðið ágætlega. Hins vegar, þegar leið á 

samtalið, virtist oft vera þversögn í frásögnum þeirra, þar sem ákveðnar vísbendingar gáfu til 

kynna að þeim hefði kannski ekki liðið allt of vel. Á hinn bóginn hafa nýlegar rannsóknir bent 

til þess að atvinnumissir hafi meiri áhrif á konur en karla. En samkvæmt Byers (2009) fara 

konur verr út úr atvinnuleysi en karlar, þar sem heilsu kvenna hrakaði marktækt meira en 

heilsu karla í kjölfar atvinnuleysis.  
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7. 2 Aldur og atvinnuleit 

Hliðstæður er að finna í niðurstöðum rannsókna varðandi atvinnuleysi og aldur, þar sem fram 

hefur komið að eldri einstaklingar eru lengur atvinnulausir en þeir sem eru yngri. Vegna þessa 

kemur oft til þess að þessir einstaklingar endi starfsferil sinn ósjálfviljugir, sem hefur í för 

með sér miklar breytingar á högum þeirra (Gallo, Bradley, Siegel, Kasl, 2000; Hanisch, 

1999).  

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom í ljós hjá nokkrum viðmælendum, sem komnir 

eru yfir fimmtugt, að þeir telja að starfsumsókn þeirra sé lögð til hliðar vegna aldurs. Laufey 

segist vita að hún sé ekkert í úrvalsliðinu lengur, þar sem hún sé komin á sextugsaldurinn og á 

milli hundrað og tvö hundruð manns keppi um hvert starf. Henni finnst ólíklegt að hún fái nýtt 

starf fljótlega og er nokkuð viss um að aldurinn spili þar stórt hlutverk, en hún hafði hugsað 

sér að starfa til sextíu og sjö ára aldurs. Hliðstæðu er að finna í niðurstöðum rannsóknar Chan 

og Stevens (2001) þar sem atvinnuleysi hafði talsverð langtímaáhrif á möguleika einstaklinga, 

50 ára og eldri, til þess að öðlast atvinnu að nýju og einungis rúmlega helmingur þátttakenda í 

rannsókninni hafði fengið vinnu á ný, tveim árum eftir að þeir misstu vinnuna. 

Guðrún nefnir að það sem henni finnist erfiðast við atvinnuleitina sé höfnunin, það 

dragi hana mest niður. Samkvæmt Hanisch (1999) hafa niðurstöður rannsóknar til að mynda 

sýnt fram á að eldri starfsmenn hafa minni væntingar varðandi starfsframa og nýtt starf en 

yngri starfsmenn og sýni frekar merki um kvíða, þunglyndi og fjárhagslegar áhyggjur. Einnig 

hafa nokkrir viðmælendur  hreinlega gefist upp og sjá fram á að starfsferli þeirra sé  lokið.  

Í svæðaáætlun alþjóðlegu Madrídar-framkvæmdaáætlunarinnar um málefni aldraðra 

kemur fram að forgangsmál sé að vinna gegn aldursmismunun og misrétti við starfsráðningar 

og auka skilning á kostum þess að hafa eldra fólk á vinnumarkaði. Stuðla þarf jafnframt að 

fleiri atvinnutækifærum fyrir eldra fólk og taka á mismunun við starfsráðningar til að auka 

þátttöku þeirra í atvinnulífinu (Efnahags- og félagsmálaráð, 2002). Gallo o.fl. (2000) hafa 

bent á að þeir einstaklingar sem glíma við langvarandi atvinnuleysi þurfi jafnvel að ganga á 

þann sjóð sem þeir höfðu ætlað til elliáranna. Nokkrir viðmælendur áttu hlutabréf sem þeir 

höfðu ætlað til elliáranna í bönkunum sem hrundu og sumir hafa þurft að ganga á 

séreignasparnað og lífeyrissjóð. Fram kom einnig að maki Sigrúnar hefur þurft að breyta 

framtíðaráformum sínum og ætlar að vinna lengur en ráðgert var, vegna starfsloka hennar. En 

þess má geta að Sigrún er um sextugt og hafði reiknað með að ljúka starfsferli sínum þegar 

hún kæmist á eftirlaunaaldur. 

Í rannsókn þessari kom fram að sumir upplifðu mikla höfnun í kjölfar uppsagnarinnar 

og voru ósáttir, fannst lítið gert úr þeirra vinnuframlagi og sögðust hafa lagt sig fram alla tíð 
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og kunnað ýmsa hluti nokkuð vel. Flestir voru einnig sammála því að starfsreynsla þeirra væri 

einskis metin, en nokkrir viðmælendur höfðu unnið sérhæfð störf á sínum vinnustað. 

Viðmælendur eiga það sammerkt að svo virðist sem kunnátta þeirra komi að litlu gagni þegar 

sótt er um starf. Jafnframt vakti það furðu viðmælendanna að í flestum tilfellum fengju þeir 

engin svör við starfsumsóknum sínum, en að jafnaði voru margir umsækjendur um hvert starf 

og ekki látið vita að búið væri að ráða í starfið. Eins og fram hefur komið telur Jón Sigurður 

Karlsson sálfræðingur (2010) að það versta við atvinnuleitina sé líklega þegar 

atvinnurekendur svari ekki umsóknum og umsækjandinn haldi að það sé eitthvað að honum. 

Ef leitin að vinnu við hæfi dregst á langinn er hætt við að margir gefist upp og eftir því sem 

lengra líður frá atvinnumissinum er meiri hætta á þunglyndiseinkennum.  

 

7. 3 Vinnumarkaðsúrræði og Vinnumálastofnun 

Viðmælendum ber almennt saman um að persónuleg þjónusta og viðmót starfsfólks 

Vinnumálastofnunar sé ábótavant. Gera má ráð fyrir því að vanlíðan og skert sjálfstraust 

hinna atvinnulausu hafi áhrif á þessa upplifun viðmælenda. Fram kom til að mynda hjá 

Guðrúnu að upplifun hennar af því að þurfa að mæta niður á Vinnumálastofnun hafi ekki 

verið góð og eitthvað sem hún myndi ekki vilja upplifa aftur vegna þess að þarna væri hún 

komin í einhvern „ákveðinn flokk“. Þessari líðan Guðrúnar má sammerkja með hugmyndum 

Link o.fl. (1989) en þeir horfa á hvernig einstaklingar aðlagast samfélaginu eftir að stimplun 

hefur átt sér stað. Link heldur því fram að stimplun hafi í för með sér neikvæðar afleiðingar 

hvað varðar félagslegar aðstæður, sjálfsvirðingu einstaklingsins og atvinnumöguleika ef horft 

er sérstaklega á þróunarferlið. Link telur að stimplun gerist eða vaxi stig af stigi. Í því 

samhengi fjallar hann um að það sé ekki nóg að horfa einungis á hvernig sjálfsmynd 

einstaklings breytist heldur hvernig samfélagið heldur áfram að stimpla og hvaða áhrif það 

hefur á líf einstaklings þegar hann reynir að komast inn í samfélagið aftur. Vegna 

stimplunarinnar og með því að draga sig til baka upplifir einstaklingurinn höfnun frá 

samfélaginu. Samkvæmt þessari upplifun viðmælenda er mikilvægt að þeir sem koma að 

málefnum atvinnulausra, jafnt stofnanir sem einstaklingar, bæti samskipti sín við 

atvinnuleitendur. Það væri æskilegt að upplýsa starfsfólk þessara stofnana betur varðandi þær 

breytingar og sálfélagslega erfiðleika sem atvinnumissir getur haft í för með sér fyrir 

einstaklinga.  

Þátttakendur eiga það sameiginlegt að þeim fannst flestum ábótavant hvað það var lítil 

aðstoð í boði eftir atvinnumissinn og margir hefðu gjarnan viljað fá áfallahjálp eða einhvern 
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til þess að tala við í kjölfarið. Flestir nefndu þó að stéttarfélagið hefði staðið sig vel og til 

dæmis boðið þeim á fyrirlestra í Rauða kross húsið.  Fram kom að í einhverjum tilvikum hefði 

samtal við sálfræðing staðið til boða, enginn nýtti sér það en niðurstöðurnar benda til að þeir 

hefðu kannski þurft meiri hjálp þegar frá leið. Í kjölfar uppsagnarinnar var viðmælendum bent 

á að Capacent myndi veita þeim aðstoð í leitinni að nýju starfi. Almennt voru viðmælendur 

sammála um að Capacent hefði ekki staðið sig nægilega vel og lítil hjálp borist frá þeim. 

Eins og fram hefur komið eru fjölmörg aðgengileg úrræði í boði fyrir atvinnuleitendur. 

Telja má líklegt, vegna þess hversu lítið viðmælendur hafa nýtt sér þessi úrræði, að þeir hafi 

ekki lagt sig eftir að kynna sér þau nægilega vel. Að mati rannsakanda er mjög mikilvægt fyrir 

atvinnuleitendur að reyna að nýta tíma sinn á uppbyggilegan hátt og hafa eitthvað fyrir stafni.  

Leana og Fieldman (1995)  hafa bent á með rannsóknum sínum að atvinnulausir einstaklingar 

sem taka þátt í sameiginlegum verkefnum fyrir atvinnuleitendur hafa meiri sjálfsstjórn, meira 

sjálfsálit og sýna meiri bjartsýni í atvinnuleit heldur en þeir sem ekki taka þátt (Hanisch, 

1999). Mögulega þarf að bæta aðgengi og kynna betur þau úrræði sem eru í boði fyrir 

atvinnuleitendur, þótt framboð námskeiða virðist vera allgott. Einnig er brýnt að endurskoða 

þau námskeið sem eru í boði út frá þörfum þeirra sem eru án atvinnu, þar sem viðmælendum 

rannsóknarinnar fannst almennt vanta námskeið sem gæti byggt ofan á þeirra þekkingu.   

Þrátt fyrir allt þá eru flestir bara nokkuð bjartsýnir á framtíðina, það gengur stundum í 

bylgjum en flestir reyna að halda í vonina um að þeir fái nýtt starf fljótlega. Þótt illa hafi gengið 

eru margir ekki í vafa um að þeir komist fljótlega út á vinnumarkaðinn að nýju. 

 

7. 4 Takmarkanir og tillögur að frekari rannsóknum 

Ljóst er að þar sem eldri atvinnulausum einstaklingum gengur illa að fá atvinnu að nýju væri 

vert að gera langtímarannsókn á meðal þessara einstaklinga til þess að átta sig betur á umfangi 

og aðstæðum þessa hóps og hvernig þeim hefur gengið að komast út á vinnumarkaðinn að 

nýju. 

Rannsakanda finnst áhugavert að kanna hvað mætti betur fara í samskiptum 

atvinnuleitenda og Vinnumálastofnunar og að hvaða leyti væri hægt að koma til móts við 

þennan hóp með það að markmiði að einbeita sér að úrbótum þar sem hagsmunaaðilar og 

stofnanir gætu unnið sameiginlega að bættum hag atvinnulausra.   

Hugsanlega eru takmarkanir þessarar rannsóknar helst þær að ekki er hægt að alhæfa 

út frá þeim tólf manns sem tóku þátt í rannsókninni yfir á alla atvinnulausa einstaklinga. Þar 

sem þetta er eigindleg rannsókn er henni ekki ætlað að hafa alhæfingargildi. Það hefði einnig 
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verið fróðlegt að hafa jafnt kynjahlutfall viðmælenda, þannig að hægt væri að fjalla um 

niðurstöður út frá kynjamismun. Í rannsókninni er ólíkur fjöldi kynjanna tilkominn vegna þess 

að mun fleiri konur en karlar voru atvinnulausar og jafnframt félagsmenn innan SSF í mars 

árið 2010. Einnig gáfu talsvert fleiri konur en karlar kost á sér til þess að koma í viðtal. Það 

væri því áhugavert að gera í framhaldi rannsókn þar sem samanburður kynjanna væri 

skoðaður, því vísbendingar hafa komið fram í þessari rannsókn um að karlar tjái sig á annan 

hátt en konur.  
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8 Lokaorð 

Rannsakandi telur að þessi ritgerð veiti ágætis innsýn í viðhorf og líðan einstaklinga sem 

verða fyrir atvinnumissi. Í rannsókninni kom fram að þátttakendur voru oft á tíðum ekki sáttir 

við atvinnumissinn, af hverju þeim var sagt upp störfum en ekki einhverjum öðrum. Það má  

velta því fyrir sér hvort fyrirtækin haldi frekar í yngra fólk, sem er þá hugsanlega með lægri 

laun og því ódýrari starfskraftar. Einn viðmælandi telur til að mynda að margir af hennar 

samstarfsmönnum hafi fundið fyrir höfnun vegna þess að þeir sem höfðu stystan starfsaldur 

voru ekki látnir fara, heldur einstaklingar sem voru búnir að vinna í viðkomandi banka í 

kringum tuttugu ár, og þá aðallega konur. 

Þar sem nýjar aðstæður hafa skapast á vinnumarkaðnum er mikilvægt að ný þekking 

verði til og skrásett, því atvinnuástandið hefur ekki verið með sama móti áður hér á landi. 

Finnar komust til dæmis að því löngu eftir efnahagskreppuna, sem var á tíunda áratug síðustu 

aldar, hve djúpstæð sálræn áhrif kreppan hafði. Til þess að koma í veg fyrir aukna tíðni 

þunglyndis, sem er algengur fylgifiskur atvinnuleysis, gætu stjórnvöld hugsanlega gripið inn í 

og boðið sálræna aðstoð. 

Til þess að bæta líðan atvinnulausra einstaklinga og draga úr líkum á því að þeir brotni 

niður mætti hugsanlega nýta krafta þeirra í ýmis sjálfboðin störf sem leið til virkni. Einnig 

gætu eldri atvinnulausir einstaklingar miðlað þekkingu sinni og reynslu á einhvern hátt til 

þeirra sem eru yngri og án atvinnu. 

Eins og fram hefur komið í rannsókn þessari hefur einstaklingum á atvinnuleysisskrá í 

aldursflokknum 45 ára og eldri fjölgað talsvert síðastliðin ár. Undanfarin misseri hefur 

opinber umræða mest fjallað um aukið atvinnuleysi á meðal ungs fólks, en samkvæmt nýjustu 

tölum hefur atvinnuleysi í aldurshópnum 15-24 ára dregist saman. Hins vegar hefur 

atvinnuleysi á meðal þeirra sem eru á aldursbilinu 25-44 ára nánast staðið í stað. Þessar 

niðurstöður benda til þess að vert sé að beina athyglinni í auknum mæli að atvinnulausum 

eldri einstaklingum, þar sem  þeir virðast eiga í meiri erfiðleikum með að fá ný störf en þeir 

sem eru yngri. Svo virðist sem ákveðin samsvörun sé á milli atvinnuleysis viðmælenda 

þessarar rannsóknar og aukins fjölda atvinnulausra eldri einstaklinga á skrá hjá 

Vinnumálastofnun, þar sem þátttakendum ber saman um að vegna aldurs gangi þeim erfiðlega 

að öðlast vinnu að nýju 
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Fylgiskjal 

Spurningarammi: 

 

Inngangur  

- Hve lengi hafðir þú starfað í fjármálageiranum þegar þú misstir vinnuna? 

- Hafa margir af þínum vinum/ kunningjum starfað í bönkum/sparisjóðum? 

- Hvernig leið þér í því starfi sem þú hafðir þegar þér var sagt upp störfum?  

- Ef þú hugsar til framtíðar, myndir þú þá helst vilja starfa í bönkum/ í 

fjármálafyrirtækjum eða myndir þú frekar vilja skipta og fara yfir í önnur fyrirtæki? 

 

Uppsögnin 

- Þín uppsögn var liður í hópuppsögnum, ekki rétt? 

- Þekkirðu marga sem misstu vinnuna á svipuðum tíma og þú? 

- Hafa margir eða fáir af þínum nánustu samstarfsfélögum misst vinnuna? 

- Hvernig leið þér þegar þér var sagt upp störfum? (Andlega - líkamlega). 

- Fannst þér vel staðið að uppsögnunum?  

- Var þér og öðru starfsfólki boðin einhvers konar aðstoð til að auðvelda þér 

vonbrigðin yfir því að hafa lent í uppsögnum? 

- Hvernig líður þér í dag? (Líður þér betur eða verr en þegar þér var sagt upp störfum? 

Betur eða verr en áður en þú misstir vinnuna? Andlega? Félagslega? Líkamlega?). 

- Hefur þú tekið eftir breyttu viðhorfi gagnvart þér frá umhverfinu eftir að þér var sagt 

upp störfum? Ef já, hvernig þá? 

- Hefur þú einhverja vitneskju um hvernig fyrrverandi samstarfsfólki þínu leið í 

kjölfar hópuppsagnarinnar? Hvernig því líður í dag? 

- Telur þú að atvinnumissirinn hafi haft áhrif á sjálfsmynd þína?  

- Hvernig upplifir þú lífsgæði þín í dag?  

 

Fjárhagur og ný atvinnutækifæri 

- Hvaða áhrif hafa uppsagnirnar haft á fjárhagslega stöðu þína?  

- Duga atvinnuleysisbæturnar til að framfleyta þér/fjölskyldunni? 

- Hefur þér boðist einhver önnur vinna frá því að þér var sagt upp? (Hvers konar 

vinna? Íhlaupavinna? Vinna sem tengist þinni sérþekkingu eða eitthvað allt annað?) 
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- Hefur mörgum af þínum nánustu samstarfsfélögum sem misstu vinnuna boðist 

einhver vinna aftur? (Hvers konar vinna? Íhlaupavinna? Vinna sem tengist þinni 

sérþekkingu eða eitthvað allt annað?) 

- Myndir þú taka hvaða vinnu sem þér byðist, eða einungis vinnu sem þér finnst 

áhugaverð eða sem tengist þinni sérþekkingu? 

  

Fjölskylduhagir 

- Hverjir eru fjölskylduhagir þínir?  

- Hver er þín menntun? 

- Hvernig brugðust vinir og vandamenn við atvinnumissinum?  

- Upplifðir þú félagslegan stuðning frá vinum og ættmennum í kjölfar 

atvinnumissisins? Ef já - á hvaða hátt? 

 

Viðbrögð 

- Hvað finnst þér um þau úrræði sem eru í boði fyrir atvinnuleitendur? 

- Hvaða úrræði fyrir atvinnuleitendur ert þú að nýta þér eða hefur nýtt þér? 

- Hefur þú sótt námskeið eða gert eitthvað viðlíka síðan þú misstir vinnuna, sem þú 

hefðir ekki gert værir þú enn starfandi? 

- Ef  nei, hvers vegna ekki? Ef já, hver er upplifun þín af því (bara afþreying eða 

uppbyggjandi endurmenntun?) 

- Er nægt framboð af uppbyggjandi námskeiðum eða „afþreyingu“ á viðráðanlegu 

verði? 

- Getur þú nefnt eitthvað sem betur mætti fara í samskiptum við atvinnuleitendur? 

- Hvernig verðu almennt dögunum? 

 

Framtíðin 

- Veist þú hvernig fyrrverandi samstarfsfólki þínu hefur gengið að fá vinnu aftur? 

- Hvernig hefur þér gengið að fá vinnu aftur? 

- Finnst þér líklegt að þú fáir nýtt starf fljótlega? Ef ekki, hvers vegna ekki? Hefurðu 

áhyggjur af því eða myndirðu sætta þig við að starfsævi þinni sé lokið?  

- Telur þú að aldur hafi eitthvað með það að gera hvernig einstaklingum gengur að fá 

aftur vinnu?  

- Hvernig sérðu framtíðina fyrir þér? 

 


