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Útdráttur 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna réttmæti notkunar áhugakönnunarinnar 

Bendils í ráðgjöf með fullorðnu fólki á vinnumarkaði og gildi kenningar Hollands (1997) um 

starfsáhuga sem þessi rafræna könnun byggir á. Þátttakendur í þessari rannsókn voru samtals 

317 einstaklingar. Þar af voru 193 (61%) konur og 124 (39%)  karlar.  Prófun á kenningu 

Hollands sýndi að kvarðar sem höfðu verið hannaðir til að meta sex áhugasvið Hollands 

(HVLFAS) hjá framhaldsskólanemum (Bendill II, Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007) 

féllu ekki nógu vel að líkani hans sem tilgreinir að tengslum sviðanna megi lýsa með 

sexhyrningslaga formgerðarlíkani. CI stuðull sem fenginn er með svokölluðu 

„Randomization“ prófi var 0,56. Fjölvíddargreiningu var beitt á öll atriðin sem lögð höfðu 

verið fyrir til að geta skoðað staðsetningu allra atriðanna myndrænt, slík framsetning ásamt 

fylgni allra atriða við eigin kvarða og hina fimm var notuð til að endurskoða atriðin sem í 

kvörðunum voru. Eftir að um 54 atriði sem voru í Bendli II höfðu verið tekin út og 48 atriðum 

bætt við kom í ljós að kvarðarnir féllu mjög vel að formgerðarlíkani Hollands (CI = 0,86). 

Áreiðanleiki nýju kvarðanna var á bilinu 0,91- 0,96. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til 

kynna að Bendill getur hentað vel í ráðgjöf með fullorðnu fólki á vinnumarkaði.   
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Abstract 
 

The main purpose of this research was to test the applicability of Holland´s (1997) theory and 

validate the use of Bendill an indigenous interest inventory based on Holland´s RIASEC 

theory in career counseling with working adults. A total of 317 individuals participated in the  

study, 193 (61%) women and 124 (39%) men. First the structural fidelity of six scales 

developed for upper secondary school (gymnasium) students age 16-20 was tested using 

randomization test (Bendill II, Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). This resulted in a CI 

= 0.56, indicating an acceptable but moderate fit to Holland´s theory. To further explore 

wether more valid scales could be constructed multidimensional scaling analysis, was applied 

to the items to show the relationship between the items, that had all been RIASEC coded, in 

two dimensional space. The item scale correlations of all the items were also calculted and 

these two results used to revise the scales from Bendill II. After about half of the items had 

been revised and replaced by new items considered more suitable for this population 

Holland´s structural hypothesis was confirmed (CI = 0.86). The reliability of the scales were 

ranged from 0.91 to 0.96. According to this study, it is possible to use indigenous items that 

reflect the world of work to develop scales that measure Holland´s RIASEC types and use the 

inventory in career counseling with working adults.  
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Formáli 
 

Þetta verkefni er 15 eininga lokaverkefni í MA námi í náms- og starfsráðgjöf. Kveikjan að 

verkefninu var áhugi minn á áhugasviðskönnunum sem vaknaði þegar ég vann að 

lokaverkefninu mínu í náms- og starfsráðgjöf árið 2003, sem bar heitið Flokkun íslenskra 

starfslýsinga eftir kenningu Hollands. Meðhöfundar voru Ásdís Schram og Svanhildur 

Svavarsdóttir. Það var unnið undir leiðsögn Sifjar Einarsdóttur sem þá vann að gerð Bendils, 

séríslenskrar áhugasviðskönnunar fyrir grunn- og framhaldsskóla. Í framhaldi af því vann ég 

með Sif við gerð atriða þess gagnagrunns sem Bendill byggir á. Mikill skortur er á 

matstækjum í náms- og starfsráðgjöf og sérstaklega fyrir ráðgjafa sem vinna með fólki á 

vinnumarkaði. Bendill byggir alfarið á íslenskum gagnagrunni og því er áhugavert að þróa 

hann og aðlaga að íslenskum vinnumarkaði. Í núverandi starfi mínu sem deildarstjóri 

fræðsludeildar ASÍ verð ég vör við brýna þörf fyrir matstæki fyrir náms- og starfsráðgjafa 

sem starfa utan skólakerfisins. Það er mín von að útgáfa Bendils fyrir vinnumarkað verði að 

veruleika. 

Við vinnu þessarar rannsóknar hef ég notið góðra aðstoðar og fengið góðar 

ábendingar. Fyrst og fremst vil ég þakka Sif Einarsdóttur leiðbeinanda mínum fyrir ómælda 

þolinmæði og að leyfa afnot af rannsóknargögnum sínum. Einnig vil ég þakka fyrir 

framúrskarandi velvilja og greiðvikni Sverris Albertssonar, framkvæmdastjóra AFLs 

starfsgreinasambands og Hörpu Ólafsdóttur hagfræðings Eflingar – stéttarfélags. Sérstakar 

þakkir fær einnig vinnuveitandi minn fyrir afnot af skrifstofum og símum við úthringingar. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir þolinmæðina, tillitsemina og umburðarlyndið 

frá upphafi en án hennar stuðnings hefði þessi rannsókn aldrei orðið að veruleika.  
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Inngangur 

Tækniþróun, aukin tölvunotkun og alþjóðavæðing hefur á síðustu árum haft víðtækar 

breytingar í för með sér og áhrif á líf og störf fólks. Þessar þjóðfélagsbreytingar hafa leitt til 

þess að meiri menntun og aukin sérhæfing er krafa vinnumarkaðarins (Rifkin, 1995). Fólk á 

vinnumarkaði þarf stöðugt að leita leiða til að bregðast við auknum og breyttum kröfum í 

þeim störfum sem það sinnir (Savickas, 2003). Samfara örum breytingum á vinnumarkaði 

þurfa einstaklingar að afla sér aukinnar menntunar auk þess sem áhersla á símenntun eykst 

stöðugt (Jón Torfi Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir, 2007). Náms- og starfsráðgjafar 

gegna veigamiklu hlutverki í símenntun og á vinnumarkaði. Til marks um það segir í skýrslu 

OECD frá árinu 2004 að bæta þurfi sérstaklega aðgengi fullorðins fólks á vinnumarkaði, með 

litla eða enga menntun, að náms- og starfsráðgjöf (OECD, 2004). Náms- og starfsframboð er 

sífellt að aukast og einstaklingar standa nú frammi fyrir bæði erfiðari og áhugaverðari vali en 

áður og því er enn mikilvægara fyrir hvern og einn að þekkja hæfni sína, áhuga og langanir 

(Blustein, 2006; Savickas, 2007).  

Saga náms- og starfsráðgjafar á Íslandi er stutt en hana má rekja aftur til ársins 1980 er 

hafist var handa við að undirbúa nám í námsráðgjöf við Háskóla Íslands og Félag náms- og 

starfsráðgjafa var stofnað (Stefanía Ægisdóttir og Sif Einarsdóttir, í prentun; Félag náms- og 

starfsráðgjafa, 2007). Í upphafi voru náms- og starfsráðgjafar eingöngu starfandi í Háskóla 

Íslands og í framhaldsskólum, en farið var markvisst að ráða námsráðgjafa til starfa í 

grunnskólum um 1996 þegar grunnskólarnir færðust yfir til sveitarfélaganna (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, 2007). Það má því segja að náms- og starfsráðgjöf hérlendis hafi fyrst og 

fremst þróast í skólakerfinu og einnig að straumar og stefnur eru að mestu leyti komnar frá 

Bandaríkjunum en þeir hafa verið framarlega á sviði ráðgjafar (Stefanía Ægisdóttir og Sif 

Einarsdóttir, í prentun). Á seinni árum hefur umræðan orðið háværari á Íslandi um vægi 

ráðgjafar á vinnumarkaði.  

Til að bregðast við breyttum aðstæðum á vinnumarkaði hafa stjórnvöld og samtök 

atvinnurekenda og launafólks lagt áherslu á aukna menntun á undanförnum árum, ekki síst 

starfsmenntun, bæði innan og utan hins opinbera menntakerfis. Lög voru sett um 

starfsmenntun í atvinnulífinu árið 1992 (nr. 19/1992) og síðan þá hefur námsframboð í 

háskólum landsins aukist mikið. Hinsvegar hefur komið í ljós að sá hópur sem minnsta 
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menntun hefur nýtir sér síður sí- og endurmenntun en aðrir (www.althingi.is). Lítið menntað 

fólk á vinnumarkaði leitar sér einnig síður ráðgjafar um náms- og starfsval og því þarf að 

beina sjónum sérstaklega að þeim hópi (Jón Torfi Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir, 

2007). Fram hefur komið hjá þeim sem sinna ráðgjöf á vinnumarkaði að fólk úti í 

atvinnulífinu tengir náms- og starfsráðgjöf gjarnan skólakerfinu og á því erfitt með að sjá 

tilgang þess að leita sér ráðgjafar, þótt hún standi þeim til boða (Fjóla María Lárusdóttir,  

2004).  

Eitt af því sem náms- og starfsráðgjafar hafa löngum búið við er skortur á 

hjálpartækjum í ráðgjöf. Íslenskir náms- og starfsráðgjafar í skólum landsins, hafa ekki farið 

varhluta af því og notað þýdd og staðfærð hjálpartæki frá öðrum menningarsvæðum, 

sérstaklega Bandaríkjunum. Nú hefur verið útbúin sérhönnuð rafræn íslensk 

áhugasviðskönnun fyrir grunn- og framhaldsskóla sem nefnist Bendill. Nota má Bendil 

annarsvegar til að meta starfsáhuga og hinsvegar til að afla upplýsinga um störf. Könnunin er 

í stöðugri þróun en nú geta náms- og starfsráðgjafar sem starfa í grunn- og framhaldsskólum, 

fengið aðgang fyrir sína ráðþega að Bendli I sem er sniðin að þörfum nemenda í 10. bekk og 

Bendli II sem metur áhugasvið ungs fólks í framhaldsskólum. Könnunin er lögð fyrir á netinu 

og ráðþegar fá niðurstöður í hendur strax að lokinni fyrirlögn (Sif Einarsdóttir og James 

Rounds, 2007). Ekki hefur verið útbúin áhugasviðskönnun fyrir fólk á vinnumarkaði en 

þessari rannsókn er ætlað að vera skref í þá átt að bæta úr því. Markmið þessarar rannsóknar 

er að kanna réttmæti notkunar Bendils II í ráðgjöf með fólki á vinnumarkaði og gildi þeirra 

kenninga um starfsáhuga sem könnunin byggir á. Þessi rannsókn gæti því lagt grunninn að 

áframhaldandi þróun á nýju mælitæki fyrir fullorðið fólks á vinnumarkaði sem gæti orðið 

lyftistöng fyrir náms- og starfsráðgjöf á vinnumarkaðnum. 

 

Þróun náms- og starfsráðgjafar á íslenskum vinnumarkaði 

 

Eins og áður segir er saga náms- og starfsráðgjafar á Íslandi stutt og ráðgjöf fór fyrst og 

fremst fram í skólakerfinu þar til nýlega. Hér á eftir verður rakin stuttlega þróunin sem átt 

hefur sér stað í náms- og starfsráðgjöf á íslenskum vinnumarkaði undanfarin ár. Árið 1997 var 

sett á laggirnar nefnd sem fjallaði um eflingu náms- og starfsráðgjafar. Í nefndaráliti þeirrar 

nefndar sem kom út árið 1998 var lagt til að menntamálaráðuneytið hefði frumkvæði að því 

að koma á samstarfi náms- og starfsráðgjafa á öllum skólastigum og annarra aðila er störfuðu 
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á þessum vettvangi, s.s. eins og Vinnumálastofnun (Menntamálaráðuneytið, 1998). 

Síðastliðinn áratug hefur orðið breyting á vinnumarkaði eins og áður er sagt og samfara því 

hafa fjárframlög til fullorðinsfræðslu og starfsmenntamála hér á landi aukist mjög. Í kjölfar 

samninga á almennum markaði árið 2002 þar sem ríkisstjórn Íslands samþykkti yfirlýsingu 

um að efla starfsmenntun í atvinnulífinu var Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) stofnuð af 

Alþýðusambandi Íslands (ASÍ) og Samtökum atvinnulífsins (SA). Þeim var ætlað það 

hlutverk að þjóna sameiginlegum fræðslustofnunum sem störfuðu á vegum ASÍ og SA 

(Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, 2004). Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur frá upphafi lagt 

áherslu á að finna leiðir til að byggja upp náms- og starfsráðgjöf fyrir fólk á vinnumarkaði 

með stutta skólagöngu að baki. Þetta er í samræmi við þá stefnumótun sem á sér stað á 

alþjóðlegum vettvangi. Í Kaupmannahafnaryfirlýsingunni frá árinu 2002, sem er yfirlýsing 

evrópskra ráðherra sem fara með starfsmenntamál og framkvæmdastjórnar ESB, er m.a. lögð 

áhersla á að efla upplýsingar og ráðgjöf um bætt aðgengi að námi, starfsmenntun og 

starfsþjálfun ásamt viðurkenningu á raunfærni (Landskrifstofa Menntaáætlunar ESB, 

Leonardo áætlunin, 2002). Einnig voru gefin út tilmæli á þingi Alþjóðlegu 

vinnumálastofnunarinnar (ILO) í Genf, 1. júní 2004, sem sögðu að til þess að skapa jöfn 

tækifæri og aðgengi að námi þurfi náms- og starfsráðgjöf að vera fyrir hendi fyrir alla 

einstaklinga á vinnumarkaði. Í þessu felst m.a. þörf fyrir að auðvelda aðgengi að upplýsingum 

um nám og störf og að hagsmunaaðilar, s.s. vinnumiðlanir, fræðsluaðilar og stéttarfélög, 

skilgreini hlutverk sitt og ábyrgðarsvið hvað varðar náms- og starfsráðgjöf (Alþjóða 

vinnumálastofnunin (ILO), 2004). 

Í yfirlýsingu ríkisstjórnar Íslands frá 15. nóvember 2005 í tengslum við endurnýjun 

kjarasamninga ASÍ og SA er fjallað um að efla náms- og starfsráðgjöf fyrir einstaklinga á 

vinnumarkaði með litla formlega menntun. Í framhaldi af því var gerður samningur við 

símenntunarstöðvar um land allt þar sem bjóða átti uppá náms- og starfsráðgjöf á 

vinnustöðum. Náms- og starfsráðgjafar hafa nú verið ráðnir við allar símenntunarmiðstöðvar á 

landsbyggðinni sem eru alls níu talsins og til Mímis – símenntunar sem er í Reykjavík. Auk 

þess starfa nú náms- og starfsráðgjafar á öllum skrifstofum Vinnumálastofnunar sem m.a. 

aðstoða fólk við leit að starfi eða námi, innanlands eða utan (Félag náms- og starfsráðgjafa, 

2007). Á vegum Alþingis er í umræðu heildarlöggjöf um framhaldsfræðslu sem ætlað er að 

koma í stað laga um starfsmenntun í atvinnulífinu nr. 19/1992 og taka gildi í júlí 2009. Í 

athugasemdum lagafrumvarpsins kemur fram að það sé einkenni íslensks vinnumarkaðar að 
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menntunarstig er lágt. Vísað er í gögn frá Hagstofu Íslands sem sýna að árið 2005 hafði 31% 

Íslendinga á aldrinum 25-64 ára ekki lokið formlegu námi umfram skyldunám. Þetta hlutfall 

er hátt í alþjóðlegum samanburði og þessu vilja stjórnvöld breyta og hafa því sett fram 

metnaðarfullt markmið um að ekki meira en 10% fólks á vinnumarkaði verði án 

viðurkenndrar starfs- og framhaldsskólamenntunar árið 2020 (www.althingi.is). Í ljósi 

framtíðarsýnar yfirvalda í samráði við aðila á vinnumarkaði er ljóst að nauðsyn og mikilvægi 

náms- og starfsráðgjafa er töluvert.   

Þeir sem sinna náms- og starfsráðgjöf á vinnumarkaði mæta misleitum hópi fólks.  

Margir hafa þegar tekið ákvörðun um nám og starf og búa yfir sjálfsþekkingu en vantar 

upplýsingar og leiðbeiningar til að ná markmiði sínu.  Svo eru aðrir sem ekki hafa tekið 

ákvarðanir og hafa litla þekkingu á eigin áhugasviðum og færni en vilja fá aðstoð við að 

greina betur stöðu sína (Fjóla María Lárusdóttir, 2006). Í nútíma þjóðfélagi eru náms- og 

starfstækifærin gríðarlega mörg og oftar en ekki eiga einstaklingar erfitt með að átta sig á 

öllum þeim möguleikum sem þeim standa til boða. Starfsákvörðunarferlið er stöðugt ferli sem 

felur í sér að einstaklingur lærir að þekkja sjálfan sig; að afla sér upplýsinga um nám og störf; 

samþætta þessar upplýsingar og að lokum setja sér markmið og taka ákvörðun. Sú aðstoð sem 

felst í því að nota áhugasviðskannanir er fyrst og fremst fyrir ráðþega að átta sig á 

áhugasviðum sínum. Upplýsingar sem fram koma hjálpa þeim svo að skilja sjálfa sig betur til 

að geta tekið vel ígrundaðar ákvarðanir varðandi nám og störf ásamt því að auðvelda  

ráðgjöfum að aðstoða ráðþega í ákvarðanatökuferlinu (Harmon, Hansen, Borgen, og Hammer, 

1994).   

Áhugasviðskannanir hafa lengi verið notaðar hérlendis til að aðstoða ráðþega við val á 

námi eða starfi (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1998; Jónína Kárdal, 1998). Einn liður í skilvirku 

starfi náms- og starfsráðgjafa er gott aðgengi að sérhæfðum hjálpar- og mælitækjum við 

ráðgjöf en hérlendis hefur verið skortur á þeim og þau sem hafa verið í notkun eru flest þýdd 

og sum staðfærð (Konráðs og Haraldsson, 1994). Þær áhugakannanir sem mest hafa verið 

notaðar hérlendis eru ættaðar frá Bandaríkjunum (s.s. SDS, Strong) og eru byggðar á 

formgerðarkenningu Hollands (Stefanía Ægisdóttir og Sif Einarsdóttir, í prentun). Það eru 

meðal annars Leitaðu sjálfur að starfi (LSS) (Hrönn Baldursdóttir og María Dóra Björnsdóttir, 

1999; Brynhildur Scheving Thorsteinsson, 2004) Interest, Determination, Exploration and 

Assessment System (IDEAS) (Anna María Pétursdóttir, Hildigunnur Gunnarsdóttir og Kristín 

Þ. Magnúsdóttir, 1996) og Strong Interest Inventory (SII) (Harmon, Hanson, Borgen og 
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Hammer, 1994). Nú nýverið hefur fyrsta íslenska áhugakönnunin sem þróuð er fyrir 

nemendur sem eru að ljúka grunnskóla og fyrir framhaldskólanema litið dagsins ljós (Bendill; 

Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). Allar þessar áhugakannanir hafa fyrst og fremst 

verið þróaðar með ungt fólk á skólaaldri í huga og mun minna er vitað um gildi þeirra í 

ráðgjöf með vinnandi fólki. Því er mikilvægt að beina sjónum að gildi áhugakannana fyrir 

vinnandi fólk og sérstaklega þá sem minnstu menntunina hafa, hópi sem ríkisstjórn og aðilar 

vinnumarkaðar hafa sammælst um að sinna hvað varðar símenntun og ráðgjöf um náms- og 

starfsval. 

 

Notkun áhugasviðskannana í ráðgjöf 

  

Notkun áhugasviðskannana á sér langa sögu. Í upphafi 20. aldar fóru Bandaríkjamenn að gera 

sér grein fyrir þörf á ráðgjöf fyrir almenning í atvinnu- og námsleit í kjölfar 

þjóðfélagsbreytinga úr landbúnaðarsamfélagi í iðnaðarsamfélag. Í fyrstu tengdist 

ráðgjafarstarfið víða uppbyggingu á vinnumiðlunarskrifstofum þar sem einstaklingar fengu 

ráðgjöf og fræðslu um náms- og starfsval. Á sama tíma litu áhugasviðskannanir dagsins ljós 

en megintilgangur með þeim var að reyna að átta sig á í hvaða starfi einstaklingum myndi 

farnast best en áður hafði meira verið litið á störfin sem slík en ekki samspil tveggja þátta, þ.e. 

persónueinkenna og starfa (Savickas og Baker, 2005). Þessi nálgun sem kölluð hefur verið 

einkenna- og þáttakenningin (trait and factor theory) gengur út á að ráðgjafarferlið er 

greiningarferli sem samanstendur af athugun/greiningu (diagnosis), framtíðarspá/plön 

(prognosis), ráðgjöf eða meðferð (counseling/treatment) og eftirfylgni (follow-up). Jafnframt 

er kenningin ein þeirra fyrstu sem stuðst var við í starfsráðgjöf (Rounds og Tracey, 1990).   

Einkenna og þáttakenningin þróaðist svo í samsvörunarkenningar (person-

environment fit theories) (Sharf, 2002; Rounds og Tracey, 1990). Samsvörunarkenningar 

byggja á því að bæði fólk og umhverfi eigi sér hliðstæður og samsvörun milli þessara tveggja 

þátta segi til um hvort viðkomandi verði ánægður í því starfi sem hann velur sér og nái árangri 

(Rounds og Day, 1999; Brown og Brooks, 1996; Rounds og Tracey, 1990). Í ráðgjöf hefur 

starfsáhugi gegnt mikilvægu hlutverki og verið einn af helstu þáttum náms- og starfsvals og 

hefur formgerðarkenning Hollands verið ríkjandi í áratugi í áhugasviðsmati. Jafnframt hefur 

kenningin verið ráðandi í rannsóknum í Bandaríkjunum og víðar á sviði náms- og 

starfsráðgjafar og starfsvals (Brown og Brooks, 1996; Einarsdóttir, Rounds, Ægisdóttir og 
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Gerstein, 2002; Savickas, 2007). Formgerðarkenning Hollands er byggð á hugmyndafræði 

samsvörunarkenninga en því betri sem samsvörunin er milli persónuleika og umhverfis því 

meiri líkur eru á að viðkomandi verði ánægður í starfi (Rounds og Tracey, 1990). Eitt af 

skilyrðum fyrir innleiðingu á nýrri áhugakönnun er að hún sé byggð á viðurkenndum og 

fræðilegum grunni rannsókna á sviði starfsáhuga. Áhugakönnunin Bendill er byggð á 

formgerðarkenningu Hollands. Í þessari rannsókn er réttmæti Bendils fyrir vinnandi fólk 

kannað með því að meta hversu vel könnunin fellur að kenningu Hollands um að starfsáhuga 

megi skipta í sex svið og tengslum þeirra megi lýsa á formi sexhyrnings. 

Kenning Hollands og Bendill 

 

Kenning Hollands er í anda hugmyndafræði um samsvörun einstaklings og umhverfis 

(person-environment fit). Hann segir að skipta megi starfsáhuga í sex svið. Sviðin (sjá 

fylgiskjal 1) eru handverkssvið (Realistic), vísindasvið (Investigative), listasvið (Artistic), 

félagssvið (Social), athafnasvið (Enterprising) og skipulagssvið (Conventional), skammstafað 

HVLFAS (Holland, 1997; Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). Áhugi hvers einstaklings 

getur fallið á fleiri en eitt svið. Jafnframt má flokka vinnumarkað á sama hátt. Til útskýringar 

þá myndi einstaklingur sem hefur áhuga á listum falla undir listrænt áhugasvið (L) en geti 

einnig flokkast á félagssviði (F) og athafnasviði (A) og hefði þá LFA áhugasvið í 

flokkunarkerfi Hollands.    

 

 

Mynd 1. Röðun áhugasviða í sexhyrning samkvæmt formgerðarkenningu Hollands 

L 

F A 

S 

H V 
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Til að auðvelda skilning á kenningunni raðar Holland áhugasviðunum á sexhyrning 

sem lýsir tengslum áhugasviðanna, það er hversu lík eða ólík þau eru. Jafnframt fjallar hann 

um hugtökin samsvörun (congruence), aðgreiningu (differentation) og samræmi 

(consistency). Samsvörun segir til um annars vegar hversu lík áhugasvið einstaklings eru og 

hinsvegar hversu vel þau falla að því starfi sem viðkomandi sinnir, t.d. sá sem fær útkomuna 

HVL er líklegur til að vera ánægður í HVL starfi. Hugmyndin um að fólk verði ánægt í starfi 

ef það hæfir einstaklingsbundnum einkennum þess er kjarninn í samsvörunarkenningum 

(person-environment fit theories) og er rauður þráður í starfi náms- og starfsráðgjafa (Rounds 

og Tracey, 1990). Samræmi vísar til þess hversu nálæg þau þrjú svið eru sem liggja næst á 

sexhyrningnum sem tiltekinn einstaklingur eða starf fær. Því nær sem áhugasviðin eru hvert  

öðru á sexhyrningnum því meiri samræmi er að finna á milli þeirra og því líkari eru þau. Á 

þetta bæði við um áhugasvið einstaklinga og starfsumhverfi. Með aðgreiningu er átt við að 

einstaklingurinn er afgerandi hæstur á einu sviði og því er áhugasviðið einkennandi fyrir 

hann. Í sumum tilfellum er útkoman aðeins eitt svið sem þýðir að hann er afgerandi (Savickas, 

2007). Samkvæmt Holland leita einstaklingar í það umhverfi þar sem hæfileikar þeirra og 

áhugamál fá notið sín (Holland, 1997; Sharf, 2002; Savickas, 2007).  

Rannsóknir hafa verið gerðar á formgerð starfsáhuga og eins og áður segir hefur 

kenning Hollands verið allsráðandi á því sviði (Rounds og Tracey, 1996; Einarsdóttir og 

Rounds, 2000). Þrátt fyrir að kenningin hafi verið ráðandi í rannsóknum hafa fleiri kenningar 

og líkön litið dagsins ljós sem notuð hafa verið til að mæla starfsáhuga. Líkan Predigers 

(1982) er dæmi um það, en hann sýndi fram á að skipta megi sexhyrningi Hollands í tvær 

tvípóla starfavíddir (work-task dimensions). Annars vegar fólk og hluti (people-things) og 

hinsvegar gögn og hugmyndir (data-ideas) eins og sjá má á mynd 2. Líkanið gengur út á það 

að áhugasvið fólks liggi á örðum hvorum pólnum og hafi einstaklingar þá annað hvort áhuga 

á að vinna með fólk og hluti eða gögn og hugmyndir. Þessar tvær víddir Predigers útiloka þó 

ekki að einstaklingar hafi áhuga á að vinna bæði með fólk og hugmyndir en víddirnar skýra 

betur einkenni fólks miðað við hvar þeir lenda á sexhyrningi Hollands (Prediger, 1982, 

Einarsdóttir og Rounds, 2000, Days og Rounds, 1997). 
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Mynd 2. Tengsl líkana Hollands og Predigers af starfsáhuga 

 

Mælitækin sem þróuð hafa verið út frá formgerðarkenningu Hollands hafa nýst vel í 

náms- og starfsráðgjöf (Brown og Brooks, 1996). Erlendar rannsóknir á formgerðarlíkaninu 

benda til þess að menning og uppbygging samfélaga sé ekki sambærileg alls staðar og það 

þurfi að skoða í hverju tilfelli fyrir sig hvort kenningin falli að mismunandi 

menningarheimum (Rounds og Tracey, 1996; Hedrih, 2008). Eitt helsta áhyggjuefnið við að 

nota bandarískar áhugasviðskannanir í öðrum menningarheimum er að kvarðarnir eru miðaðir 

við bandarískt starfsumhverfi og áhugi á störfum annars staðar gæti verið öðruvísi (Konráðs 

og Haraldsson, 1994). Í samanburðarrannsókn frá árinu 1996 þar sem skoðað var réttmæti 

þess að innleiða kenningu Hollands að mismunandi menningu kom í ljós að kenningin á 

misvel við í ólíkum löndum og jafnvel innan landa hjá ólíkum menningarhópum (ethnic 

groups) (Rounds og Tracey 1996). Þessar áhyggjur hafa reynst óþarfar á Íslandi því 

rannsóknir sýna að áhugasviðskannanir sem byggðar eru á formgerðarkenningu Hollands og 

hafa verið þýddar og staðfærðar hérlendis, sýna gott samræmi við íslenskan veruleika 

(Einarsdóttir, o.fl. 2002; Konráðs 1990; Ægisdóttir og Gerstein, 2000). Þrátt fyrir það eru 

nokkrir annmarkar á notkun þeirra.  Ef litið er t.d. á SII þá ber fyrst að nefna að þar til nýlega 

þurfti að senda niðurstöður úr landi og bíða eftir þeim í tvær til sex vikur. Í öðru lagi hafa 

upplýsingar um störf á íslenskum vinnumarkaði vantað og í þriðja lagi eru niðurstöður 

byggðar á bandarískri starfaflokkun sem fellur ekki fullkomlega að íslensku atvinnulífi 

(Stefanía Ægisdóttir og Sif Einarsdóttir, í prentun). Þá hefur áhugakönnun Strong fyrst og 

síðast einblínt á þarfir þeirra sem stefna á háskólanám (Harmon, o.fl., 1994).  
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Nú er búið að þróa fyrstu alíslensku áhugasviðskönnunina sem ber nafnið Bendill (Sif 

Einarsdóttir og James Rounds, 2007). Um er að ræða áhugakönnun fyrir námsmenn í efri 

bekkjum grunnskóla og framhaldsskólanemendur sem byggð er á hugmyndafræði 

samsvörunarkenningarinnar (person-environment fit theories) (Stefanía Ægisdóttir og Sif 

Einarsdóttir, í prentun). Það sem gerir Bendil ólíkan öðrum áhugakönnunum sem notaðar hafa 

verið hérlendis er að hann byggir á íslenskum vinnumarkaði og námsframboði auk þess sem 

hægt er að leggja könnunina fyrir rafrænt á netinu og myndrænar niðurstöður eru tilbúnar 

strax að lokinni fyrirlögn. Umhverfisþætti samsvörunarkenninga hefur lítið verið sinnt og því 

var samhliða þróun Bendils, ráðist í að hanna rafrænan upplýsingavef sem inniheldur allar 

starfslýsingar sem gefnar hafa verið út hér á landi og eru um 300 talsins (Sif Einarsdóttir, 

2005). Notaðar voru starfslýsingar Gerðar G. Óskarsdóttur og starfslýsingar af www.idan.is. 

(Sif Einarsdóttir, 2005, Gerður G. Óskarsdóttir, 1990; 1996; 2001).  Hingað til hefur verið 

notast við bandarísk flokkunarkerfi á störfum sem eru ekki að öllu leyti sambærileg við 

íslensk störf (Sif Einarsdóttir, 2005). Bandaríska vinnumálastofnunin hefur þróað og hannað 

gagnagrunn á veraldarvefnum um flest allt er viðkemur starfsleit. Gagnagrunnurinn er 

flokkaður eftir áhugasviðum formgerðarkenningar Hollands (Gottfredson og Holland, 1996; 

Rounds, Smith, Hubert, Lewis og Rivkin, 1999). Kerfi þetta heitir O*NET (The Occupational 

Information Network). Íslenskir ráðþegar hafa hingað til ekki haft greiðan aðgang að 

gagnlegum upplýsingum um störf og námsframboð hérlendis. Skort hefur samsvarandi 

lýsingar og flokkun á íslenskum störfum eins og er að finna í O*NET sem nýst geta ráðþegum 

sem fengið hafa niðurstöður úr áhugasviðsmati til kerfisbundinnar leitar á náms- og 

starfsmöguleikum (Ásdís Schram, Eyrún Valsdóttir, Svanhildur Svavarsdóttir, 2003). Til að 

átta sig betur á tengingu áhugasviðanna og upplýsingavefs þá fá ráðþegar sem hafa tekið 

áhugasviðskönnunina í hendur niðurstöður, byggðar á formgerðarkenningu Hollands, á 

tveimur eða þremur áhugasviðum t.d. HVL eða FAS. Það gagnast þeim betur að vita á hvaða 

svið áhugi þeirra fellur ef til eru aðgengilegar upplýsingar sem tengja áhugasviðin tilteknum 

störfum og starfsvettvangi (Rounds o.fl., 1999). Ef starfslýsingar eru flokkaðar þá auðveldar 

það bæði ráðþega og ráðgjafa að kanna vinnumarkaðinn á kerfisbundinn hátt með það í huga 

hvaða störf henti best. Nauðsynlegt er að huga bæði að áhugasviði einstaklinga og umhverfis 

(Blustein og Flum, 1999).   

Þar sem þýddar kannanir hafa einungis verið í notkun hér á landi, byggðar á 

formgerðarkenningu Hollands er mikilvægt að kanna gildi kenningarinnar með atriðum er 
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endurspegla íslenskan vinnumarkað. Niðurstöður rannsókna benda til þess að mögulega 

kemur kenning Hollands ekki fram í starfsáhuga hjá þeim sem upplifa hindranir á 

vinnumarkaði. Menntun og þjóðfélagsstaða eru slíkar hindranir og minnka möguleika fólks á 

vinnumarkaði (Ryan, Tracey og Rounds, 1996). Því er mikilvægt að prófa hvort Bendill II 

gæti gengið fyrir fólk á íslenskum vinnumakaði sérstaklega þá sem hafa aðeins lokið 

grunnmenntun eða hafa stutta menntun að loknum grunnskóla. Eitt meginmarkmið með gerð 

og þróun íslenskrar áhugasviðskönnunar var að prófa gildi formgerðarkenningar Hollands 

með atriðum er endurspegla íslenskt atvinnulíf. Eins og áður segir er Bendill til í tveimur 

útgáfum, annarsvegar fyrir grunnskóla (Bendill I) og hinsvegar fyrir framhaldsskóla (Bendill 

II) en hefur ekki verið þróaður fyrir fólk á vinnumarkaði. Það er meginviðfangsefni þessarar 

rannsóknar að skoða réttmæti notkunar Bendils II fyrir vinnumarkað og kanna möguleika á 

því að þróa mælitækið til notkunar fyrir fullorðið fólk sem nú þegar er á vinnumarkaði.    
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Aðferð 

Þátttakendur 

 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru samtals 317 einstaklingar. Þar af voru 193 (61%) konur 

og 124 (39%) karlar. Erfitt er að nálgast þann hóp sem þessi rannsókn tekur til, en það eru 

einstaklingar á vinnumarkaði með litla menntun umfram grunnmenntun. Samkomulag náðist 

við tvö stór stéttarfélög um að fá aðgang að félagsmönnum þeirra. Annarsvegar var um að 

ræða félagsmenn úr Eflingu - stéttarfélagi og hinsvegar félagsmenn úr Starfsgreinafélaginu 

AFLi. Bæði þessi félög eru í Starfsgreinasambandinu (SGS) sem er stærsta landssamband 

launþega á Íslandi ætlað félögum almenns verkafólks. Hjá Eflingu – stéttarfélagi eru um 

16.000 félagsmenn sem vinna almenn störf verkafólks af ýmsum sviðum, s.s. við flutninga, 

umönnunarstörf, byggingariðnað og hreinlætisstörf svo eitthvað sé nefnt. Í Eflingu eru nær 

eingöngu félagsmenn búsettir á höfuðborgarsvæðinu. Ríflega 9000 félagsmenn eru í 

starfsgreinafélaginu AFLi, í fjórum deildum, verkamannadeild, sjómannadeild, 

iðnaðarmannadeild og deild verslunar- og skrifstofufólks. AFL er þriðja stærsta 

verkalýðsfélag landsins og félagssvæði þess nær frá Langanesbyggð í norðri til 

Skeiðarársands í suðri. Þátttakendur voru á öllum aldri en meðalaldur var 38 ár (sf=13.2). Við 

val á þátttakendum var tekið slembiúrtak úr félagaskrá Eflingar sem samanstóð af 3000 

einstaklingum. Reynt var að hafa uppá 1511 einstaklingum með því að fletta upp 

símanúmerum á www.ja.is. Alls náðist í 663 félagsmenn Eflingar í síma. 464 samþykktu 

þátttöku og gáfu upp netföng, 93 neituðu þátttöku, 72 voru ekki með netföng og 34 gáfu aðrar 

skýringar, 507 voru ekki með skráð símanúmer og 341 svöruðu ekki símanum.  

Starfsgreinafélagið AFL sá um að senda könnunina á netföng þeirra sem þeir höfðu í 

félagaskrá sinni sem voru 641 netfang.  

 Eins og sjá má í töflu 1 þá hafa flestir þátttakenda ekki lokið námi eftir grunnskóla 

sem er í samræmi við það sem vænta mátti vegna samsetningu félagsmanna þessara tveggja 

stéttarfélaga. Flestir þátttakendur vinna við ýmsa sérhæfða þjónustu, byggingar og 

iðnaðarstörf og við heilbrigðis- og félagsþjónustu. Það er í samræmi við þau störf og þá hópa 

sem stærstir eru hjá þessum stéttarfélögum. 
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Tafla 1.  Skipting þátttakenda eftir kyni, búsetu og menntun. 

 

         Fjöldi  %  

Kyn 

 Konur        193   61 

 Karlar        124   39 

Búseta 

 Landsbyggð       111   35 

 Höfuðborg       206   65 

Menntun 

Grunnskólapróf eða annað skyldunám   149   47,0 

Starfsmenntun         50   15,7 

Framhaldsskólapróf         59   18,6 

Háskólapróf         23       7,3 

Annað          36   11,4 

 

Alls          317    100 

 

 

 

Tafla 2.  Skipting þátttakenda eftir kyni og starfaflokki. 

 

       Konur    % Karlar     %   Alls    %

         

 

 

Starfaflokkur 

Kjörnir fulltrúar, æðstu embættismenn   1   0,5     3    2,4        4    1,3 

 og stjórnendur                 

Sérfræðingar       7   3,6   10     8,1   17   5,4 

Tæknar og sérmenntað starfsfólk  15   7,8     5     4,0   20   6,3 

Skrifstofufólk     21 10,9     3     2,4    24   7,6 

Þjónustu-, sölu- og afgreiðslufólk  52 26,9   29   23,4   81 25,6 

Bændur og fiskimenn      2   1,0     4     3,2      6   1,9 

Iðnaðarmenn og sérhæft iðnverkafólk 14   7,3   30   24,2   44 13,9 

Véla- og vélgæslufólk      2   1,0   15   12,1    17   5,4 

Ósérhæft starfsfólk    67 34,7   23   18,5   90 28,4 

Annað       12   6,2     2    1,6   14   4,4 

 

Alls      193 100   124    100  317 100 
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Tafla 3.  Skipting þátttakenda eftir kyni og atvinnugrein. 

 

       Konur    % Karlar     %   Alls    %

          

   

Atvinnugrein 

Landbúnaður, dýraveiðar og skógrækt    1    0,5       2        1,6       3   0.9 

Fiskveiðar        5    2,6       6        4,8     11   3,5 

Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu   2    1,0       7      5,6       9   2,8 

Iðnaður      23  11,9     31    25,0     54 17,0 

Veitur         1    0,5       2      1,6       3   0,9 

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð    1    0,5     13    10,5     14   4,4 

 Verslun og ýmis viðgerðarþjónusta   16    8,3     18    14,5     34   0,7 

 Hótel- og veitingahúsarekstur   19    9,8       7      5,6     26   8,2 

Samgöngur og flutningar      3    1,6     14    11,3      17   5,4 

Fjármálaþjónusta, lífeyrissjóðir     6    3,1       0      0,0       6   1,9 

og vátryggingar                  

 Fasteignaviðskipti, leigustarfsemi     1    0,5       4      3,2       5   1,6 

og ýmis sérhæfð þjónusta  

 Opinber stjórnsýsla, almannatryggingar    5    2,6       6      4,8     11   3,5 

 Fræðslustarfsemi     21  10,9       2      1,6     23   7,3 

 Heilbrigðis- og félagsþjónusta   49  25,4       4      3,2     53 16,7 

 Önnur samfélagsþjónusta, félagastarfsemi  22  11,4       7      5,6     29   9,1 

og menningarstarfsemi            

Heimilishald með launuðu starfsfólki    6    3,1       0      0,0       6   1,9 

Annað      12    6,2       1      0,8     13   4.1 

 

Alls      193   100   124     100    317 100 

 

 

 

Mælitækið 

 

Við gerð atriðabanka sem leggur grunninn að íslenskri áhugakönnun fyrir vinnandi fólk var 

þróunarútgáfa Bendils II notuð ásamt þeim atriðum sem bætt var við í stöðlunarútgáfu. Við 

upprunalegu gerð Bendils II var fyrst búin til svokölluð þróunarútgáfa. Hún samanstóð af 

atriðum úr þýði íslenskra starfa sem valin voru með það að markmiði að endurspegla 

vinnumarkaðinn (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). Við gerð þróunarútgáfu var 

starfaflokkun Hagstofunnar, ÍSTARF 95 notuð. Starfaflokkunarkerfið samanstendur af 380 

starfaflokkum og alls 1800 störfum. Við val á atriðum var reynt að velja atriði sem um 85% 
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vinnandi fólks starfar við. Upplýsingar um hvað störfin fela í sér voru fengnar úr bókum 

Gerðar G. Óskarsdóttur, af upplýsingarvef Samtaka iðnaðarins (WWW.idan.is) og einnig var 

haft samband við fyrirtæki og einstaklinga þegar starfslýsingar vantaði. Alls varð 

atriðabankinn nær 400 athafnir og störf en þeim síðan fækkað í 133 athafnir tengdar störfum 

og 125 starfsheiti, samtals 258 atriði. Atriðin dreifðust á öll sex áhugasvið Hollands og þau 

voru aldrei færri en 20 á hverju sviði. Þá dreifðust þau á alla fjóra menntunarflokkana sem 

notaðir eru hjá Hagstofunni en um 60% þeirra krefjast háskólamenntunar eða almenns 

starfsnáms. Fæst krefjast einungis grunnnáms (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). 

Síðan var gerð stöðlunarútgáfa sem samanstóð einungis af atriðum sem notuð voru í 

þróunarútgáfu auk þess sem hönnuð voru 12 ný atriði til prófunar fyrir yfirkvarðana. Auk þess 

voru 30 ný atriði hönnuð til að fjölga atriðum í einstaka undirkvörðum. Stöðlunarútgáfan sem 

lögð var fyrir framhaldsskólanema samanstóð af 143 athöfnum og 100 starfsheitum (Sif 

Einarsdóttir og James Rounds, 2007).  

Við gerð þessarar rannsóknar var þróuð ný útgáfa af Bendli II og voru öll atriði í 

þróunarútgáfu og stöðlunarútgáfu notuð ásamt þeim sem bætt var við þessa útgáfu. Byrjað var 

á að fara yfir atriðin í þróunarútgáfu og atriðum sem hafði verið bætt í stöðlunarútgáfu fyrir 

framhaldsskóla og kannað hvort ekki þyrfti að bæta við störfum og athöfnum sem 

endurspegla enn betur íslenskan vinnumarkað og þá sérstaklega þau störf sem í boði eru fyrir 

fólk sem hefur ekki lokið námi eftir grunnskóla. Starfaflokkun Hagstofunnar ÍSTARF 95 var 

notuð til fá heildaryfirsýn yfir þau störf sem skilgreind eru á vinnumarkaði. Þar eru störfin 

flokkuð m.a. eftir tilteknum verkefnum og þeirri kunnáttu sem krafist er af þeim er sinna 

þeim. Við endurskoðun atriða var reynt að gæta samræmis, að þau kæmu úr öllum 

starfaflokkunum. Ákveðið var að bæta við athöfnum og störfum sem talið var að sá hópur sem 

könnunin var lögð fyrir þekktu. Reynt var að hafa í huga að nægilega mörg atriði féllu að 

hverju áhugasviði Hollands. Þá var einnig haft í huga að störfin tengdust mismunandi 

menntun og endurspegluðu menntunarkröfur starfa á íslenskum vinnumarkaði.  Bætt var við 

56 athöfnum, t.d. hirða sorp frá húsum, leggja gólfefni úr tré, bera út póst og dagblöð og 30 

störfum, t.d. vélvirki, leigubílstjóri, hellulagningamaður og endaði þessi útgáfa í 189 

athöfnum og 155 störfum, samtals 344 atriði. Þessi atriðabanki var einnig ætlaður til notkunar 

við þróun Bendils á háskólastigi og því var einnig bætt við störfum og athöfnum sem krefjast 

háskólamenntunar. Ekki verður fjallað um það hér þar sem sjónum er eingöngu beint að því 

að þróa áhugakönnun fyrir vinnandi fólk sem ekki hefur gengið menntaveginn. 
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Mikilvægt er að hafa nákvæmar upplýsingar um HVLFAS áhugasviðin og undir hvaða 

svið hvert atriði lendir. Við þróun Bendils II voru fengnir þrír náms- og starfsráðgjafar sem 

þekkja vel kenningu Hollands og HVLFAS sviðin sex og þeir beðnir að ákvarða hver fyrir sig 

hvaða þrjú af sex áhugasviðum Hollands lýstu hverju starfi og athöfn best. Hver þeirra raðaði 

hverju atriði í þrjá flokka eftir því hvert þeirra væri mest einkennandi, næstmest einkennandi 

og þriðja mest einkennandi fyrir starfið og athöfnina. Til að kanna hversu sammála matsmenn 

voru um Holland flokkun atriðanna var áreiðanleiki matsmanna metinn með gamma stuðli. 

Gamma stuðul má túlka á svipaðan hátt og fylgnistuðul (Goodman og Kruskal, 1954). Var 

hann 0.60 fyrir athafnir og 0.56 fyrir störf sem notuð voru í þróunarútgáfu Bendils II (Sif 

Einarsdóttir og James Rounds, 2007). Þar sem atriðin sem bætt var við í stöðlunarútgáfu 

Bendils II og nýju atriðin sem þróuð höfðu verið fyrir þessa rannsókn höfðu ekki verið 

Holland flokkuð á þennan hátt voru þrír náms- og starfsráðgjafar fengnir aftur til að Holland 

kóða þessi atriði. Tveir þeirra höfðu tekið þátt í kóðun áður en einn var nýr. Áreiðanleiki 

flokkunarinnar var metinn á sama hátt með gamma stuðli fyrir þessi nýju atriði saman. Þar 

sem um fá störf og athafnir var að ræða sem bæst hafði við þessa útgáfu Bendils, var ákveðið 

að keyra saman athafnir og störf og meta áreiðanleika matsmanna með gamma stuðli og var 

hann 0.59. 

Áreiðanleikinn er innan ásættanlegra marka en mikilvægt er að benda á að 

matsmennirnir byggðu flokkun sína á takmörkuðum upplýsingum um atriðin þar sem þeir 

fengu aðeins heiti þeirra en ekki nákvæma útlistun á eðli athafnarinnar eða starfsins. Hvert 

atriði fékk þriggja stafa Holland kóða byggðan á meðaltalsmati matsmannanna þriggja (Sif 

Einarsdóttir og James Rounds, 2007). Nýi atriðabankinn skiptist í þrjá hluta. Fyrst þurfa 

þátttakendur m.a. að svara spurningum um bakgrunn sinn, s.s. kyn, aldur, búsetu, hvaða 

starfaflokki það starfar í, starfshlutfall og hvaða menntun viðkomandi hefur. Í öðrum hluta eru 

spurningar um athafnir tengdar störfum og í þriðja hlutanum eru starfsheiti. Notaður er fimm 

punkta kvarði; 1 = líkar alls ekki, 2 = líkar ekki, 3 = hlutlaus, 4 = líkar vel og 5 = líkar mjög 

vel. Þátttakendur fengu í hendur eigin niðurstöður byggðar á viðmiðum fyrir 18 ára og eldri 

framhaldsskólanema og byggðar voru á stöðlunarúrtaki Bendils II (sjá nánar Sif Einarsdóttir 

og James Rounds, 2007) sendar í tölvupósti strax eftir að þau höfðu svarað öllum 

spurningunum. Alls bárust 387 svör. Þegar gögn voru skoðuð voru nothæf svör einungis 317. 

Skýrist það af því að sumir höfðu ekki klárað að fylla út alla könnunina eða höfðu lent í 

tæknilegum örðugleikum.  
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Framkvæmd  

 

Könnunin var send í tölvupósti til félagsmanna stéttarfélaganna sem valdir höfðu verið í 

úrtakið í september 2008. Áður en það var gert var haft samband við stéttarfélögin og þau 

beðin um aðstoð við þátttöku. Sent var bréf á bæði félögin (sjá fylgiskjal 2). Bæði félögin 

tóku vel í beiðnina og AFL fór strax í að safna saman netföngum úr félagaskrá sinni. Efling 

hafði ekki tölvupóstföng í gagnagrunni sínum og því hófust þeir handa við að hringja í 

félagsmenn sína og biðja um aðstoð við rannsóknina. Þeir sem samþykktu að taka þátt gáfu 

upp netfangið sitt. Hringt var út þrjú kvöld og sátu á bilinu 5 – 8 aðilar við símann frá 18:00 – 

21:30. Áður en úthringingar hófust var farið yfir þau atriði sem mikilvægt var að kæmu fram. 

Einnig höfðu þeir sem hringdu sömu fyrirmæli á blaði (sjá fylgiskjal 3). Áður en haft var 

samband við stéttarfélögin var haft samband við Persónuvernd sem taldi þessa rannsókn ekki 

þess eðlis að sækja þyrfti um sérstakt leyfi þar sem AFL myndi ekki afhenda nein gögn um 

félagsmenn sína heldur senda könnunina sjálfir og Efling myndi hringja í félagsmenn og fá 

samþykki þeirra fyrir að rannsakendur fengju að senda þeim tölvupóst. Þessi rannsókn var 

engu að síður tilkynnt til Persónuverndar.   

Tölvupóstur var svo sendur á félagsmenn stéttarfélaganna með skýringartexta ásamt 

netslóð sem þátttakendur voru beðnir að fara inná og svara könnuninni (sjá fylgiskjal 4). 

Eftir að þátttakendur voru búnir að svara könnuninni fengu þeir eigin niðurstöður í tölvupósti 

með nánari útskýringum, sem þakklæti fyrir þátttökuna (sjá fylgiskjal 5). 
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Niðurstöður 

Til að kanna gildi áhugakannana í ráðgjöf og réttmæti formgerðarkenningar Hollands um 

starfsáhuga fyrir fólk á vinnumarkaði voru farnar þrjár leiðir. Í fyrsta lagi var byrjað á því að 

nota Randomization test (Hubert og Arabie, 1987) til að athuga hversu vel svörin féllu að 

formgerðarkenningu Hollands með þeim kvörðum sem til voru í Bendli II og hannaður var 

fyrir framhaldsskólanema. Þetta var gert til að meta hvort að kvarðarnir hefðu sama gildi fyrir 

fólk á vinnumarkaði. Í öðru lagi var ákveðið að kanna hvort að atriðin sem lögð höfðu verið 

fyrir vinnandi fólk og endurspegla íslenskan vinnumarkað falli að formgerðarkenningu 

Hollands þegar fjölvíddargreiningu (Multidimensinal scaling) er beitt líkt og gert var þegar 

Bendill II var í þróun. Í þriðja lagi voru niðurstöður úr fjölvíddargreiningu og athugunum á 

fylgni hvers atriðs við alla HVLFAS kvarðana sex notuð til að endurskoða upprunalegu 

kvarðana úr Bendli II og þróa kvarða með atriðum sem mögulega falla betur að kenningu 

Hollands í hópi vinnandi fólks.  

Til að athuga hvort kvarðarnir sex úr Bendli II sem meta áhugasvið Hollands féllu að 

formgerðarkenningu hans var notað Randomization test  (Hubert og Arabie, 1987). Líkan 

Hollands gerir ráð fyrir að sviðin sem liggja næst hvert öðru á sexhyrningnum séu líkust, t.d. 

eru meiri tengsl á milli handverkssviðs og vísindasviðs, og handverkssviðs og skipulagssviðs, 

en á milli handverkssviðs og listasviðs og því ættu að vera meiri tengsl á milli þeirra en á milli 

sviða sem liggja ekki saman. Minnstu tengslin eru þá á milli mótstæðra kvarða á 

sexhyrningnum, t.d. handverkssviðs og félagssviðs. Til að finna út hversu vel gögnin falla að 

formgerðarkenningu Hollands var CI stuðull reiknaður (Correspondence Index) með því að 

finna fjölda tengsla sem falla að líkaninu og þeirra sem ekki falla að því og finna hlutfallið þar 

á milli. CI stuðull getur tekið gildi frá -1 til 1. Því nær tölugildinu einum sem CI stuðullinn er 

þeim mun betur falla gögnin að líkaninu (Hubert og Arabie, 1987). Því betur sem gögnin falla 

að öllum þeim forspám (samtals 72) sem líkanið gerir um tengslin milli áhugasviða, því hærri 

er CI stuðullinn (Rounds, Tracey og Hubert, 1992). Þegar kvarðarnir sem höfðu verið 

hannaðir fyrir framhaldsskólanema voru prófaðir á vinnandi fólki reyndist  CI stuðullinn vera 

0,56.   

Þeir kvarðar sem höfðu verið búnir til fyrir framhaldsskóla í Bendli II og voru notaðir 

hér í upphafi, komu vel út fyrir þann aldurshóp (18 ára og eldri CI = 0.69) en reyndust ekki 
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falla eins vel að kenningu Hollands í úrtaki vinnandi fólks. Fyrstu niðurstöður hér, gáfu þó til 

kynna að mögulegt væri að þróa kvarða sem féllu betur að kenningunni.   

Til að kanna hvort hægt væri að þróa kvarða fyrir vinnandi fólk sem félli betur að 

kenningu Hollands var fjölvíddargreiningu (Multidimensinal scaling; Kuskal og Wish, 1978) 

beitt á öll atriðin. Fjölvíddargreining skýrir tengsl áhugasviðanna á myndrænan hátt. Var það 

gert til að sjá hvort þau falli í tvívíðu rými Predigers (1982) á þann hátt sem búist er við 

samkvæmt kenningu Hollands til að meta hvort víddirnar lýsi starfsáhuga vinnandi fólks. 

Starfavíddir Predigers endurspegla áhuga fólks á að vinna með fólk eða hluti annarsvegar og 

gögn eða hugmyndir hinsvegar. Svo virðist sem þessar tvær víddir séu undirliggjandi í tvívíðu 

líkani Hollands eins og sjá má á mynd 2. Þá hefur þriðja víddin einnig komið fram í 

rannsóknum en hún endurspeglar kynjun (sex type) og/eða virðingarstöðu (prestige) starfa 

(Einarsdóttir og Rounds, 2000; Deng, Amstrong og Rounds, 2007). Hér voru aðeins skoðaðar 

tvær víddir þó að þriggja vídda lausn hafi verið fengin í víddargreiningu. Myndir 3 og 4 sýna 

að atriði sem eru með sömu Holland kóða lenda á svipuðu svæði en blandast einnig við atriði 

sem liggja næst því áhugasviði sem kenningin segir til um og erlendar rannsóknir hafa sýnt 

(Tracey og Rounds, 1995). Atriðin falla á þær tvær víddir sem fjölvíddargreiningin gefur. 

Sem dæmi þá eru athafnir á mynd 3, sem skilgreindar eru á handverkssviði og vísindasviði að 

raða sér saman en blandast einnig við sviðin sem liggja næst þeim á sexhyrningnum.  

Listasvið kemur einnig skýrt fram. Hinsvegar er skipulagssvið að dreifa sér meira og blandast 

við atriði af öðrum sviðum sem er ekki handverkssvið eins og búast mátti við samkvæmt 

kenningunni. Á mynd 4 má einnig sjá að raðast saman og blandast við sviðin sem liggja næst 

því á sexhyrningnum. Þar má sjá að félagssvið virðist dreifa sér meira sem er ekki það sem 

búast hefði mátt við. Að öðru leyti var dreifing atriðanna eins og búast mátti við samkvæmt 

líkani Hollands. Við endurskoðun á kvörðum voru atriði valin sem röðuðust með öðrum 

atriðum með sama Holland kóða.  
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Mynd 3. Niðurstöður fjölvíddargreiningar fyrir athafnir. 
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Mynd 4. Niðurstöður fjölvíddargreiningar fyrir störf. 
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Þá var fylgni hvers atriðis við eigin kvarða skoðuð. Fyrst var skoðað hvort hvert atriði 

hefði ekki hæstu fylgnina við eigin kvarða og hvort atriðið hefði ekki næst mestu fylgnina við 

þann kvarða sem næstur var í líkaninu líkt og gert var við þróun Bendils I og II (Sif 

Einarsdóttir og James Rounds, 2007).  Einnig var kannað hvort atriðin hefðu ekki lægstu 

fylgni við kvarðann sem er andstæður eigin kvarða. Sem dæmi, þá var fylgni atriðis 

„líffræðingur“ sem er á vísindasviði athuguð, hvort hún væri ekki mest við vísindasvið og 

næst mest við listasvið eða handverkssvið og hvort það hefði ekki lægri fylgni við félagssvið, 

athafnasvið og skipulagssvið. Svo reyndist vera og því var það atriði látið vera. Tekin voru út 

atriði sem höfðu meiri fylgni við önnur svið en sitt eigið auk þess sem tekin voru út atriði sem 

höfðu ekki næst mestu fylgnina við næsta svið á sexhyrningnum. Þá var bætt við atriðum sem 

féllu að kenningunni, þ.e. höfðu hæstu fylgni við eigið svið og næsthæstu við næsta o.s.frv. 

eins og kenningin segir til um, sem ekki voru í upphaflegu atriðaskránni. Dæmi um atriði sem 

tekin voru út, voru t.d. málfræðingur, þroskaþjálfi og snyrtifræðingur og dæmi um atriði sem 

bætt var við voru t.d. náttúrufræðingur, handmenntakennari og símavörður. 

Í upphaflegri útgáfu var fjöldi atriða 112 en eftir endurskoðun fækkaði þeim í 106 

atriði eins og sjá má í töflu 4.   

 

 

Tafla 4.  Fjöldi atriða í kvörðum fyrir og eftir endurskoðun  

 

Kvarðar Atriði úr Bendli II  Atriði tekin Nýjum atriðum Endanleg atriði 

úr Bendli II      bætt við í nýjum kvörðum 

 

 

Handverkssvið   23   4    4     23 

Vísindasvið    19            12    8     15 

Listasvið    18   7    8     19 

Félagssvið    19            13  12     18 

Athafnasvið    15   7    8     16 

Skipulagssvið    18            11    8     15 

Alls   112            54  48   106 
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Til að kanna hversu vel nýju kvarðarnir féllu að kenningu Hollands var 

Randomization test notað og reyndist CI stuðullinn vera 0,86. Eins og niðurstöður 

fjölvíddargreiningar fyrir kvarðana sex sýna á mynd 5, þá er röð sviðanna HVLFAS eins og 

formgerðarkenning Hollands gerir ráð fyrir.  
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Mynd 5. Niðurstöður fjölvíddargreiningar á nýjum kvörðum sem meta HVLFAS 

áhugasvið Hollands. 

 

Einnig var kannað hvort að kvarðarnir féllu jafn vel að kenningunni hjá báðum kynjum eins 

og gert hefur verið í rannsóknum á kynjamun í formgerð (Anderson, Tracey og Rounds, 1997; 

Einarsdóttir o.fl. 2002; Fouad, Borgen og Harmon, 1997). Þegar svör kvenna voru skoðuð 

reyndist  CI stuðullinn vera 0,84 og röð sviðanna HVLFAS eins og kenningin gerir ráð fyrir 

(sjá mynd 6). Ef aðeins voru skoðuð svör karla var CI stuðull 0,51 og röð sviðanna HVLFAS 

en lítill greinamunur virðist gerður hjá körlum á félags-, athafna- og skipulagssviði (sjá mynd 

7). 
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Mynd 6. Niðurstöður fjölvíddargreiningar á nýjum atriðum á sex áhugasviðum 

Hollands hjá konum. 
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Mynd 7. Niðurstöður fjölvíddargreiningar á nýjum atriðum á sex áhugasviðum 

Hollands hjá körlum 
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Áreiðanleiki nýja kvarðans (106 atriði)  var metinn með alfa stuðli (Cronbachs alpha) 

Eins og sjá má á töflu 5 er áreiðanleiki kvarðanna á bilinu 0,91- 0,96. Þegar áreiðanleiki 

kvarðanna var metinn voru niðurstöður á bilinu 0,90 – 0,97 hjá konum og 0,86 – 0,95 hjá 

körlum.  Hjá báðum kynjum var hann hæstur á handverkssviði.  Hjá konum var hann minnstur 

á félagssviði en hjá körlum var hann minnstur á skipulagssviði 

 

Tafla 5.  Fjöldi atriða og áreiðanleiki kvarða hjá fólki á vinnumarkaði. 

Fjöldi atriða   Allir  Konur  Karlar 

      (N=317)  (N=193) (N=124) 

 

Handverkssvið   23  0,96  0,97  0,95 

Vísindasvið    15  0,94  0,95  0,93 

Listasvið    19  0,93  0,94  0,90 

Félagssvið    18  0,91  0,90  0,92 

Athafnasvið    16  0,91  0,92  0,90 

Skipulagssvið    15  0,91  0,93  0,86 

 

.    
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Umræða 
 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna réttmæti notkunar Bendils í ráðgjöf fyrir 

fólk á vinnumarkaði með litla menntun og gildi þeirrar kenningar sem hún byggir á. Í ljós 

kom að kvarðar sem höfðu verið hannaðir til að meta sex áhugasvið Hollands (HVLFAS) hjá 

framhaldsskólanemum í Bendli II (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007) féllu ekki nógu 

vel að kenningunni. Notuð var fjölvíddargreining og fylgni atriða við alla kvarða til að velja 

ný atriði í kvarðana. Eftir að kvarðarnir höfðu verið endurskoðaðir á þennan hátt og að hluta 

til þróaðir með nýjum atriðum reyndust þeir falla vel að kenningu Hollands.   

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í meginatriðum í samræmi við niðurstöður fyrri 

rannsóknar á réttmæti kenningar Hollands hérlendis en þar var bent á að endurmeta þyrfti val 

á þeim atriðum sem notuð voru í könnunum SDS og Strong við gerð kvarðanna svo þau 

endurspegluðu betur íslenskan raunveruleika (Einarsdóttir o.fl., 2002). Athyglisvert er að ekki 

var hægt að nota nákvæmlega sömu atriði fyrir bæði framhaldsskólanema og fólk á 

vinnumarkaði og ljóst að endurskoða þurfti kvarðana. Svo virtist sem formgerð starfsáhuga 

væri komin fram hjá framhaldsskólanemum og því væru líkur á að formgerðin ætti að vera 

komin fram hjá fólki á vinnumarkaði. CI gildi 0,86 er hátt því fram hefur komið í samantekt 

margra rannsókna í Bandaríkjunum að meðaltal CI stuðuls er 0,70 sem þykir góður stuðningur 

við formgerðarkenningu Hollands þar í landi (Rounds og Tracey, 1996). Þá má einnig geta 

þess til samanburðar að í rannsókn sem Einarsdóttir og fleiri gerðu árið 2002 á gildi kenningar 

Hollands meðal háskólanema hérlendis þá reyndist CI stuðullinn vera frá 0,58 – 0,72 þegar 

áhugasviðskannanirnar Strong og SDS voru metnar (Einarsdóttir o.fl., 2002). Við lokagerð 

Bendils hjá framhaldsskólanemum 18 ára og eldri var CI stuðullinn 0.69 (Sif Einarsdóttir og 

James Rounds, 2007). Áreiðanleiki kvarðanna er góður þrátt fyrir þær breytingar sem gerðar 

voru eða á bilinu 0,91-0,96 eins og sjá má í töflu 5. Þessi niðurstaða er í samræmi við aðrar 

rannsóknir sem meta áreiðanleika kvarða (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007).  

Því má segja að niðurstöður þessarar rannsóknar styðji vel notkun kvarða í ráðgjöf 

með vinnandi fólki sem meta sex áhugasvið Hollands. Þetta er í samræmi við aðrar rannsóknir 

hér á landi á svörum íslenskra skólanema á bandarískum áhugasviðskönnunum sem sýna að 

kenning Hollands á vel við hérlendis og styður réttmæti þeirra (Einarsdóttir o.fl., 2002). Þær 
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hafa hinsvegar einungis beint sjónum sínum að skólanemum en ekki fullorðnu fólki sem 

þegar er komið á vinnumarkaðinn eins og gert er í þessari rannsókn.  

Atriðagrunnurinn sem var lagður fyrir í þessari rannsókn endurspeglar íslenskan 

vinnumarkað og nær yfir öll svið Hollands. Bætt var við atriðum til að þétta atriðagrunninn, 

bæði atriðum er tengjast lítilli menntun umfram grunnmenntun og einnig atriðum til að nota 

fyrir háskóla. Þau atriði sem ekki komu vel út hér og voru tekin út, voru flest störf og athafnir 

sem krefjast meiri menntunar. Á handverkssviði voru fæst atriði tekin út (4)  enda má segja að 

þau störf og þær athafnir sem eru á því sviði séu störf í iðngreinum, s.s. byggingaiðnaður, 

véliðnaður og ýmsar greinar sem ekki krefjast langrar skólagöngu.  Flest atriðin sem tekin 

voru út voru á vísindasviði (12), félagssviði (13) og á skipulagssviði (11) þá komu 

athafnasvið og listasvið (7) eins og sjá má í töflu 4. Þær athafnir og þau störf sem komu vel út 

eru öll lýsandi og auðvelt að átta sig á gerð þeirra og umfangi. Hugsanlega má segja að 

nemendur í framhaldsskólum þekki námsumhverfið betur. Þeir standa frammi fyrir því að 

þurfa að velja sér áframhaldandi nám eða störf og hafi kynnt sér það náms- og starfsframboð 

sem í boði er. Þá má einnig ímynda sér að fólk á vinnumarkaði með litla formlega menntun 

umfram grunnskóla hafi mætt erfiðleikum og hindrunum svo sem lesblindu eða séu í 

svokölluðum brottfallshópi svo eitthvað sé nefnt og séu að svara eftir því, nú eða séu að 

merkja við þá þætti sem þau þekkja. Þá má einnig hugsa sér að möguleikar þess hafi ekki 

verið miklir varðandi nám og störf og svörunin sé í samræmi við það. Væri það í samræmi við 

rannsóknir sem gerðar hafa verið sem sýna að kenning Hollands kemur ekki fram í 

starfsáhuga hjá þeim sem hafa upplifað hindranir á vinnumarkaði, s.s. litla menntun  eða 

þjóðfélagslega stöðu (Ryan, Tracey og Rounds, 1996). Þá má einnig ímynda sér að 

þátttakendur í rannsókninni merki við þau störf og þær athafnir sem þau þekkja frekar en 

eitthvað sem er þeim ókunnugt.  

Niðurstöður fjölvíddargreiningar á formgerðunum sýna að þær eru í samræmi við 

kenningu Hollands bæði hjá körlum og konum eins og sjá má á myndum 6 og 7. Hinsvegar er 

CI stuðullinn mun hærri hjá konum eða CI 0,84 en aðeins CI 0,51 hjá körlum. Þessi 

niðurstaða er vísbending um að starfsáhugi kvenna falli betur að kenningu Hollands en karla. 

Þetta er ekki í samræmi við erlendar rannsóknir á formgerð starfsáhuga en þær benda flestar 

til að hún falli álíka vel að kenningunni hjá körlum og konum (Anderson, Tracey og Rounds, 

1997). Hérlendar rannsóknir hafa einnig hnigið í þessa átt en vert er að benda á að Leitaðu 

sjálfur að starfi og Áhugaskönnun Strong féllu aðeins betur að formgerðarkenningunni í 
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úrtökum háskólakvenna en karla (Einarsdóttir o.fl., 2002). Áberandi er að félagssvið og 

skipulagssvið ásamt athafnasviði liggja nálægt hvort öðru hjá körlunum og því má velta fyrir 

sér hvort þeir séu að svara eftir því hvort um kvennastörf eða karlastörf er að ræða en ekki 

eftir áhugasviði hvers og eins. Þetta eru atriði sem fróðlegt væri að skoða nánar í frekari 

rannsóknum.   

Þrátt fyrir að niðurstöður þessarar rannsóknar sýni að hægt er að útbúa áhugakönnun 

sem fellur að kenningu Hollands fyrir vinnandi fólk þarf að hafa í huga að gæði úrtaksins eru 

að nokkru leyti óþekkt. Ekki er ljóst hvort ákveðnir hópar vinnandi fólks í þeim 

stéttarfélögum sem leitað var til hafa frekar tekið þátt en aðrir, t.d. yngra fólk frekar en eldra. 

Þegar verið var að safna úrtaki í þessa rannsókn með úthringingum, kom fram hjá mjög 

mörgum sem ekki vildu taka þátt að það sem hamlaði væri m.a. tölvulæsi og því var 

áhyggjuefni að hugsanlega myndi aldursdreifing ekki verða nægilega góð þar sem yngra fólk 

notar frekar tölvur en það sem eldra er. Meðalaldur var 38 ár og þegar aldursdreifingin, sem 

var nokkuð jöfn var skoðuð nánar reyndist um þriðjungur þátttakenda vera 30 ára og yngra og 

20% yfir fimmtugu, þannig að þátttakendur eru líklega í yngri kantinum frekar en eldri. 

Kenning Hollands fékkst staðfest þrátt fyrir þessar hugsanlegu takmarkanir á úrtaksgerðinni.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á réttmæti notkunar íslenskrar 

áhugakönnunar fyrir fólk á vinnumarkaði sem er með litla menntun. Niðurstöðurnar leggja 

einnig grunn að frekari þróun og stöðlun á Bendli, sem myndi nýtast ráðgjöfum sem starfa á 

vinnumarkaði. Nauðsynlegt er að þróa kvarðann enn betur og leggja hann fyrir stærra og 

breiðara úrtak á vinnumarkaði og í framhaldi af því gefa Bendil  út til notkunar fyrir ráðgjafa 

sem vinna við ráðgjöf fullorðinna. Þá er mikilvægt að huga vel að fjölda atriða í hverjum 

kvarða til að gera könnunina styttri og auðveldari í fyrirlögn en raunin var með þann stóra 

atriðbanka sem hér var notaður.  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 

 

 

Handverkssvið (Realistic)  

 

Einstaklingar sem tilheyra þessu áhugasviði finnst gaman að vinna með alls kyns verkfæri, 

tæki og tól. Þeir vilja vinna líkamlega vinnu og velja sér því oft störf í samræmi við það í 

iðnaðargeiranum. Umhverfið sem þeir sækja í er byggingariðnaður, vélaiðnaður, flutningar í 

flugi, stórir bílar og véla- og tæknifyrirtæki. Umhverfi þeirra þarf að vera skipulagt þar sem 

farið er eftir settum reglum og fyrirfram er vitað hvað á að gera. Þeir vilja frekar framkvæma 

en hugsa og íhuga og vilja beinar lausnir á málum. Flest líkamleg störf höfða til þeirra auk 

starfa sem unnin eru utandyra. Þeir eiga oft til að forðast aðstæður sem krefjast félagslegrar 

færni eða mannlegra samskipta. Þeir njóta þess að vera í ævintýralegu umhverfi og útivist 

hvers konar höfðar til þeirra  (Harmon o.fl., 1994; Holland, 1997; Sharf, 2002; Savickas, 

2007). (Ásdís Schram, Eyrún Valsdóttir, Svanhildur Svavarsdóttir, 2003). 

 

 

Vísindasvið  (Investigative) 

 

Þeir einstaklingar sem tilheyra þessu áhugasviði eru rökréttir í hugsun, skipulagðir og frjóir. 

Hafa gaman af því að leysa vandamál með vísindalegum aðferðum, útreikningum og 

rannsóknum og beita rökhugsun. Þeir hafa ekki mikla færni í félagslegum athöfnum og gefa 

umhverfinu ekki mikinn gaum. Þeir velja sér störf sem krefjast nákvæmni og athygli. Þeir 

þrífast vel í vísindalegu umhverfi, meta sjálfstæði mikils, gáfur, rökvísi og metnað. Umhverfi 

þar sem helst er að finna einstaklinga á þessu áhugasviði, er á rannsóknastofum, í háskólum, 

við læknastörf og í tengslum við tölvutengdan iðnað. Þeir sem eru á þessu áhugasviði treysta á 

sjálfa sig frekar en aðra í vinnu. Þeir hafa fjölþætt áhugamál og eru opnir fyrir nýjum 

hugmyndum og reynslu (Harmon o.fl., 1994; Holland, 1997; Sharf, 2002; Savickas, 2007). 

(Ásdís Schram, Eyrún Valsdóttir, Svanhildur Svavarsdóttir, 2003). 
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Listasvið (Artistic) 

 

Þeir sem eru á þessu áhugasviði eru metnaðargjarnir og frjálslegir, hafa oft listrænan áhuga og 

eru góðir í tungumálum, njóta lista svo sem tónlistar, leiklistar og skrifta. Þeim finnst gaman 

að tjá sig, er frjóir og uppfinningasamir. Umhverfið er ekki formfast og leyfir margar og 

óhefðbundnar lausnir á málum. Þeim sem eru í þessum flokki finnst mikilvægara að tjá 

tilfinningar sínar heldur en að nota rökhugsun og kjósa gjarnan að vinna sjálfstætt og vilja 

frekar vera áhorfendur fremur en þátttakendur. Þeim líður vel í akademísku umhverfi. Þessa 

einstaklinga er að finna í leikhúsum, tónlistarhúsum, listasöfnum og á bókasöfnum (Harmon 

o.fl., 1994; Holland, 1997; Sharf, 2002; Savickas, 2007). (Ásdís Schram, Eyrún Valsdóttir, 

Svanhildur Svavarsdóttir, 2003). 

 

 

Félagssvið (Social) 

 

Þeir einstaklingar sem tilheyra þessum flokki velja sér störf sem fela í sér mannleg samskipti. 

Þeir vilja ekki vinna í ströngu og ósveigjanlegu umhverfi. Þessa einstaklinga er helst að finna 

í félagsmálastofnunum, skólum, trúarsamtökum og í heilbrigðisgeiranum. Þeir hafa 

tilhneigingu til að stjórna öðrum, vilja upplýsa, þjálfa og lækna. Þá skortir oft tæknikunnáttu 

og vísindafærni. Þeir hvetja fólk til að vinna saman og eru sveigjanlegir í samskiptum. Þá hafa 

þeir áhuga á alls kyns sjálfboðaliðastörfum og félagsstörfum, sækja ráðstefnur og stunda 

félagslíf. Þeim finnst gaman að vinna í hópum deila ábyrgð og að vera miðdepill athyglinnar. 

Þá vilja þeir leysa málin með því að ræða þau út frá tilfinningum og samskiptum við aðra. 

Félagslegir hæfileikar, mælska, góðir hlustendur, geta sýnt samhyggð og geta auðveldlega sett 

sig í spor annarra er einkennandi fyrir þá sem eru á þessu áhugasviði. (Harmon o.fl., 1994; 

Holland, 1997; Sharf, 2002; Savickas, 2007). (Ásdís Schram, Eyrún Valsdóttir, Svanhildur 

Svavarsdóttir, 2003). 

 

 

Athafnasvið (Enterprising) 

 

Einstaklingar sem tilheyra þessu áhugasviði vilja stjórna til að ná fram ákveðnu markmiði, 

persónulegu eða efnahagslegu. Þeir velja sér störf þar sem athafnasemin er í hávegum höfð 

svo sem í verslun eða viðskiptum svo og í stjórnmálum. Þeir eru færir um að stjórna og eru oft 
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ræðuskörungar, en skortir vísindalega hæfileika. Þeim líkar vel að vera með fólki og vilja hafa 

mannaforráð og eru tilbúnir  að taka áhættu. Þær sækjast í stjórnmála- og fjármálaumhverfi og 

kjósa völd og efnahagsleg gæði. Taka oft áhættu bæði fjárhagslega og persónulega og eru 

miklir keppnismenn (Harmon o.fl., 1994; Holland, 1997; Sharf, 2002; Savickas, 2007). (Ásdís 

Schram, Eyrún Valsdóttir, Svanhildur Svavarsdóttir, 2003). 

 

 

Skipulagssvið (Conventional)  

 

Einstaklingar sem tilheyra þessu áhugasviði kjósa hefðbundin störf eða athafnir þar sem allt er 

vel skipulagt. Umhverfi þar sem hægt er að finna þessa einstaklinga í eru viðskiptafyrirtæki 

og fjármálastofnanir. Þeir vilja heldur láta stjórna sér en að stjórna öðrum og leita 

skynsamlegra lausna á vandamálum og hafa oft viðskiptahæfileika. Þeir eru áreiðanlegir, 

skipulagðir og hafa áhuga á peningum og á eiga auðvelt með að fara eftir reglum. Verkefni 

þurfa að liggja skýrt fyrir, þeim finnst óræðir hlutir óþægilegir, vinna gjarnan með gögn og 

skýrslur. Þá vilja þeir vera í umhverfi þar sem skipulag er ríkjandi og unnið er eftir ákveðinni 

áætlun. Hefa oft gaman af stærðfræði og stjórnunarstörfum, vilja gjarnan vinna í stórum 

félagasamtökum.  Þeir sem eru á skipulagssviði geta tekið að sér stjórnunarstörf en sækjast 

ekkert sérstaklega eftir því.  Gera fjárhagsáætlanir, vinna á skrifstofu, halda skrár og skýrslur, 

búa til kort og línurit (Harmon o.fl., 1994; Holland, 1997; Sharf, 2002; Savickas, 2007). 

(Ásdís Schram, Eyrún Valsdóttir, Svanhildur Svavarsdóttir, 2003). 
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Fylgiskjal 2 

 

Reykjavík, júlí 2008 

Ágætu félagar 
Með bréfi þessu langar mig að biðja ykkur um aðstoð við að nálgast félagsmenn ykkar og 

biðja þá að svara áhugasviðskönnun sem ber heitið Bendill.  Ástæða þess er sú að ég er að 

vinna við MA verkefnið mitt í náms- og starfsráðgjöf, sem felur í sér að staðla Bendil fyrir 

fullorðna, miðað við íslenskan vinnumarkað en nú þegar er Bendill til fyrir grunn- og 

framhaldsskóla.  (http://bendill.is/ ) 

 

Þær áhugakannanir sem notaðar hafa verið hér á landi hafa ekki tekið mið af íslenskum 

vinnumarkaði  auk þess sem oft og tíðum þarf að bíða lengi eftir niðurstöðum.  Bendill er 

rafræn áhugakönnun sem er byggð á íslensku atvinnulífi og niðurstöður birtast strax að 

lokinni svörun. 

 

Almennt launafólk með stutta skólagöngu að baki er yfirleitt í mestri hættu á að missa starf 

sitt vegna breytinga og þróunar á vinnumarkaði.  Þá hafa möguleikar þess til framþróunar og 

aðlögunar að breyttum vinnumarkaði verið takmarkaðir.   

 

Starfsákvörðunarferlið er stöðugt ferli, sem felur í sér að einstaklingur lærir að þekkja sjálfan 

sig, lærir að afla sér upplýsinga um nám og störf, samþætta þessar upplýsingar og að lokum 

setja sér markmið og taka ákvörðun.  Í náms- og starfsráðgjöf er það talið gagnast þeim best 

sem stendur frammi fyrir starfs- og námsvali að öðlast góða þekkingu á sjálfum sér, 

sérstaklega áhugasviðum sínum, færni og gildismati.   

 

Þann 15. nóvember 2005 gaf ríkisstjórnin út yfirlýsingu í tengslum við endurnýjun 

kjarasamninga Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins. Í yfirlýsingunni er kveðið 

á um aukin framlög til fullorðinsfræðslu og starfsmenntamála, m.a. með því að efla náms- og 

starfsráðgjöf fyrir einstaklinga á vinnumarkaði með litla formlega menntun.  Auk þess að 

bæta þurfi sérstaklega aðgengi fullorðins fólks á vinnumarkaði að náms- og starfsráðgjöf.   

Þegar stöðlunin á áhugasviðsprófinu hefur farið fram verður til hjálpartæki fyrir náms- og 

starfsráðgjafa sem vinna með fólki á vinnumarkaði. 

 

Til að geta staðlað Bendil er mikilvægt að fá sem stærsta úrtak sem mögulegt er af öllum 

sviðum vinnumarkaðarins.  Því leita ég til ykkar. 

 

Með bréfi þessu langar mig að athuga hvort þið væruð fáanleg til að senda póst/tölvupóst  á 

félagsmenn ykkar og biðja þá að svara þessari könnun, þegar þróunarútgáfan verður tilbúin 

sem verður nú í byrjun ágúst.   Ég mun senda ykkur aftur bréf með nánari útskýringum fyrir 

félagsmenn, ef þið hafið tök á að aðstoða mig við vinnu þessa verkefnis.  Eða að afhenda mér 

lista með nöfnum og símanúmerum svo ég geti hringt og fengið uppgefin tölvupóstföng.   

 

Með ósk um góðar viðtökur 

Eyrún Valsdóttir 
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Fylgiskjal 3 

 

Kynningartexti fyrir úthringingar 

 

Ég er að hringja frá stéttarfélaginu Eflingu þar sem þú ert félagsmaður.  Við höfum tekið að 

okkur að útvega þátttakendur til að aðstoða við gerð áhugasviðskönnunar á vinnumarkaði, 

sem ber heitið Bendill.  

Þú hefur lent í úrtaki og okkur langar að biðja þig um aðstoð við að taka þátt í þessu vekefni 

og biðja þig að svara áhugasviðskönnuninni með því að fara inná ákveðna slóð sem send 

verður til þín í tölvupósti.  Þegar þú hefur svarað könnuninni færðu eigin niðurstöður um á 

hvaða sviðum áhugi þinn liggur sendan til baka í tölvupósti um leið og þú hefur lokið við að 

svara könnuninni.   

(Ef spurt það tekur um 20-30 mín . að svara könnuninni) 

Biðja um netfangið Ef viðkomandi er til í að aðstoða þá þarf hann að gefa upp netfangið sitt 

og með því samþykkir hann að taka þátt. 

(Ef spurt eða hik: Við gerð þessa áhugasviðsprófs verður aðeins unnið með upplýsingar um 

áhuga fólks á vinnumarkaði.  Ekki verður spurt um viðkvæmar upplýsingar og ekki verður 

hægt að rekja niðurstöður til þátttakenda) 

 

Ef spurt verður hver standi á bak við þetta þá er það Eyrún Valsdóttir nemi í mastersnámi í 

nám- og starfsráðgjöf og Sif Einarsdóttir lektor í Háskóla Íslands í samvinnu við Eflingu.  

Mjög mikilvægt að það komi fram að um samstarf sé að ræða. 

Ef fyrirspurn kemur um persónuvernd, þá er það allt klárt, enda hafa upplýsingar ekki verið 

látnar í té til þriðja aðila og verða ekki nema þátttakendur samþykki þátttöku með því að gefa 

upp netfang. 

 

Viðbótarupplýsingar 

Þann 15. nóvember 2005 gaf ríkisstjórnin út yfirlýsingu í tengslum við endurnýjun 

kjarasamninga Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins. Í yfirlýsingunni er kveðið 

á um aukin framlög til fullorðinsfræðslu og starfsmenntamála, m.a. með því að efla náms- og 

starfsráðgjöf fyrir einstaklinga á vinnumarkaði.  Auk þess að bæta þurfi sérstaklega aðgengi 

fullorðins fólks á vinnumarkaði að náms- og starfsráðgjöf.  Þegar áhugasviðsprófið verður 

tilbúið,  verður til hjálpartæki fyrir náms- og starfsráðgjafa sem vinna með fólki á 

vinnumarkaði. 

Starfsákvörðunarferlið er stöðugt ferli, sem felur í sér að einstaklingur lærir að þekkja sjálfan 

sig, lærir að afla sér upplýsinga um nám og störf, samþætta þessar upplýsingar og að lokum 

setja sér markmið og taka ákvörðun.  Í náms- og starfsráðgjöf er það talið gagnast þeim best 

sem stendur frammi fyrir starfs- og námsvali að öðlast góða þekkingu á sjálfum sér, 

sérstaklega áhugasviðum sínum, færni og gildismati.   
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Fylgiskjal 4 

 

Ágæti þátttakandi 
 

Við viljum byrja á að þakka góðar viðtökur þegar við höfðum samband við þig  nú fyrir stuttu 

og óskuðum eftir þátttöku þinni í rannsókn á starfsáhuga vinnandi fólks.  

 

Með þessum tölvupósti langar okkur að biðja þig um að taka þátt í rannsókninni með 

rafrænum hætti.  Þitt framlag felst í að svara könnun á starfsáhuga og við sendum þér 

þínar eigin niðurstöður úr áhugasviðskönnuninni um hæl í tölvupósti. Verið er að vinna 

við rannsókn við Háskóla Íslands í náms- og starfsráðgjöf, sem felur í sér að útbúa 

áhugasviðskönnun fyrir fullorðna, sem miðar við íslenskan vinnumarkað, en nú þegar er til 

könnun fyrir grunn- og framhaldsskólanema sem kölluð er Bendill.  

 

Könnunin samanstendur af stuttum spurningum um hversu vel eða illa þér líka störf og 

athafnir þeim tengdum sem svara þarf í fjórum hlutum auk bakgrunnsspurninga. Það tekur þig 

um 20-40 mínútur að svara könnuninni. Þér er að sjálfsögðu heimilt að hætta við þátttöku 

þegar þér hentar. Fyllsta trúnaðar er heitið í meðferð gagna. Athugið að könnunin verður 

aðeins opin til þriðjudagsins 16. september. 

 

Þann 15. nóvember 2005 gaf ríkisstjórnin út yfirlýsingu í tengslum við endurnýjun 

kjarasamninga Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins. Í yfirlýsingunni er kveðið 

á um aukin framlög til fullorðinsfræðslu og starfsmenntamála, m.a. með því að efla náms- og 

starfsráðgjöf fyrir einstaklinga á vinnumarkaði. Auk þess að bæta þurfi sérstaklega aðgengi 

fullorðins fólks á vinnumarkaði að náms- og starfsráðgjöf. Þegar áhugasviðskönnunin verður 

tilbúin, verður til hjálpartæki fyrir fólk sem hefur hug á að breyta um starfsvettvang eða hefja 

nám sem  náms- og starfsráðgjafar geta notað í ráðgjöf með vinnandi fólki. því hefur Efling 

ákveðið að leggja sitt af mörkum svo þessi rannsókn verði möguleg. 

 

Til að opna könnunina þarf lykilorðið: vinnandi08 en könnunina má nálgast á 

eftirfarandi slóð http://www.bendill.is/ver2/ 

Með ósk um góðar viðtökur og kærar þakkir 

F.h. Eflingar 

Eyrún Björk Valsdóttir MA nemi í náms- og starfsráðgjöf og  

Sif Einarsdóttir, dósent Háskóli Íslands 

 

 

Þátttaka í rannsókn, þú færð eigin áhugagreiningu 

 

Kæri félagsmaður 
 

Með þessum tölvupósti langar okkur að biðja þig um að taka þátt í rannsókn með rafrænum 

hætti.  Þitt framlag felst í að svara könnun á starfsáhuga og við sendum þér þínar eigin 

niðurstöður úr áhugasviðskönnuninni um hæl í tölvupósti. Verið er að vinna við rannsókn 
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við Háskóla Íslands í náms- og starfsráðgjöf, sem felur í sér að útbúa áhugasviðskönnun fyrir 

fullorðna, sem miðar við íslenskan vinnumarkað, en nú þegar er  til könnun fyrir grunn- og 

framhaldsskóla sem kölluð er Bendill.  

Könnunin samanstendur af stuttum spurningum um hversu vel eða illa þér líka störf og 

athafnir þeim tengdum sem svara þarf í fjórum hlutum auk bakgrunnsspurninga. Það tekur þig 

um 20-40 mínútur að svara könnuninni. Þér er að sjálfsögðu heimilt að hætta við þátttöku 

þegar þér hentar. Fyllsta trúnaðar er heitið í meðferð gagna. Athugið að könnunin verður 

aðeins opin til þriðjudagsins 16. september. 

 

Þann 15. nóvember 2005 gaf ríkisstjórnin út yfirlýsingu í tengslum við endurnýjun 

kjarasamninga Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins. Í yfirlýsingunni er kveðið 

á um aukin framlög til fullorðinsfræðslu og starfsmenntamála, m.a. með því að efla náms- og 

starfsráðgjöf fyrir einstaklinga á vinnumarkaði. Auk þess að bæta þurfi sérstaklega aðgengi 

fullorðins fólks á vinnumarkaði að náms- og starfsráðgjöf. Þegar áhugasviðskönnunin verður 

tilbúin, verður til hjálpartæki fyrir fólk sem hefur hug á að breyta um starfsvettvang eða hefja 

nám sem  náms- og starfsráðgjafar geta notað í ráðgjöf fyrir þennan hóp  því hefur AFL  

ákveðið að leggja sitt af mörkum svo þessi rannsókn verði möguleg. 

 

Til að opna könnunina þarf lykilorðið: vinnandi08 en könnunina má nálgast á 

eftirfarandi slóð http://www.bendill.is/ver2/ 

Nánari upplýsingar má fá hjá Eyrúnu Björk Valsdóttur MA nema í náms- og starfsráðgjöf í 

síma 824-0693 og Sif Einarsdóttur, dósent Háskóli Íslands 

 

Með ósk um góðar viðtökur og kærar þakkir 

Starfsgreinafélagið AFL 
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Fylgiskjal 5 

 

Kærar þakkir fyrir að taka þátt í rannsókninni 

Hér fyrir neðan er slóð fyrir niðurstöður þínar úr áhugakönnuninni Bendli-II. Könnunin 

byggir á kenningu Hollands um að starfsáhuga megi skipta í sex meginsvið. Könnunin gefur 

upplýsingar um á hverju/m þessara sex sviða áhugi þinn liggur og 28 undirsviðum sem 

tengjast hverju þeirra og brjóta starfsáhuga niður í þrengri svið. Niðurstöður þínar eru bornar 

saman við áhuga 18 ára og eldri framhaldsskólanema. Niðurstöðurnar birtast sem tölur á 

bilinu 20-80 og er meðaltalið 50. Á þeim sviðum sem eru rauð er áhugi þinn yfir meðaltali 

(yfir 60). Ef sviðið er gult er áhugi þinn í meðaltali (40-60) en ef það er grátt er áhugi þinn á 

sviðinu undir meðaltali (undir 40). 

Lýsingu á hverju áhugasviði ásamt nánari upplýsingum um kenningu Hollands og notkun 

áhugakannana er að finna á heimasíðu Bendils www.bendill.is. Ítarlegar upplýsingar er að 

finna undir liðnum Spurt og svarað. Ef frekari spurningar vakna hvetjum við þig til að hafa 

samband við okkur eða leita til náms- og starfsráðgjafanna á næstu símenntunarstöð, 

vinnumiðlun eða skólum í nágrenninu.   

Ef þú færð ekki strax upp niðurstöðumynd þegar smellt er á slóðina vantar þig líklega 

svokallaðan SVG skoðara. Á heimasíðu bendils (neðarlega) www.bendill.is er hægt að hlaða 

slíkan skoðara niður á fljótlegan hátt. Þegar það hefur verið gert prófaðu aftur slóðina hér fyrir 

neðan. 

Bestu kveðjur, 

Eyrún Björk Valsdóttir MA nemi í náms- og starfsráðgjöf og  

Sif Einarsdóttir, dósent Háskóli Íslands 

ath: Ef þú lendir í vandræðum með að skoða niðurstöðurnar þínar geturðu áframsent þetta bréf 

til Manfreds Lemke (manni@khi.is) og þá færðu til baka pdf (acrobat) skjal. 

Þú getur notað eftirfarandi slóð til að skoða niðurstöðurnar þ.e. (slóðin er mismunandi eftir 

þátttakendum) 
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Fylgiskjal 6 

 

 

Fylgni atriða eftir áhugasviðum  hjá öllum þátttakendum (N=317) 

 

 

Kvarðar    H V L F A S 

 

Handverkssvið  1,00 0,69 0,44 0,39 0,48 0,58 

Vísindasvið   0,69 1,00 0,61 0,53 0,54 0,56 

Listasvið   0,44 0,61 1,00 0,63 0,49 0,40 

Félagssvið   0,39 0,53 0,63 1,00 0,64 0,57 

Athafnasvið   0,48 0,54 0,49 0,64 1,00 0,80 

Skipulagssvið   0,58 0,56 0,40 0,57 0,80 1,00 

 

 

 

Fylgni atriða eftir áhugasviðum  hjá konum (N=193) 

 

 

Kvarðar    H V L F A S 

 

Handverkssvið  1,00 0,76 0,58 0,58 0,57 0,67 

Vísindasvið   0,76 1,00 0,67 0,60 0,56 0,56 

Listasvið   0,58 0,67 1,00 0,68 0,50 0,38 

Félagssvið   0,58 0,60 0,68 1,00 0,68 0,57 

Athafnasvið   0,57 0,56 0,50 0,68 1,00 0,81  

Skipulagssvið   0,67 0,56 0,38 0,57 0,81 1,00 

 

 

 

Fylgni atriða eftir áhugasviðum  hjá körlum (N=124) 

 

 

Kvarðar    H V L F A S 

 

Handverkssvið  1,00 0,57 0,27 0,49 0,34 0,53 

Vísindasvið   0,57 1,00 0,49 0,55 0,50 0,57 

Listasvið   0,27 0,49 1,00 0,57 0,48 0,48 

Félagssvið   0,49 0,55 0,57 1,00 0,67 0,65 

Athafnasvið   0,34 0,50 0,48 0,67 1,00 0,77 

Skipulagssvið   0,53 0,57 0,48 0,65 0,77 1,00 
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