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Útdráttur

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á hugarheim nokkurra 
háskólamenntaðra einstaklinga sem ákváðu að setjast aftur á skólabekk þegar þeir 
misstu vinnuna við hrun íslensku bankanna. Rannsóknin byggir á viðtölum við níu 
einstaklinga sem höfðu menntað sig í viðskipta- eða hagfræði og starfað á vettvangi 
viðskiptalífsins og ákváðu að hefja meistaranám við Háskóla Íslands á þessum 
tímamótum. 
 Niðurstöður sýndu að þátttakendur reyndu að gera það besta úr aðstæðum sínum 
en þeir höfðu allir haft í hyggju að mennta sig frekar þegar tími gæfist til. Þeir töldu 
að þannig bættu þeir stöðu sína á vinnumarkaði; yrðu hæfari í starfi bæði sjálfum sér 
og samfélaginu til hagsbóta. Þátttakendur virðast hafa mikla aðlögunarhæfni, eru 
marksæknir og áhugasamir einstaklingar sem sáu tækifæri í óvæntum breytingum 
og gátu nýtt þau sér í hag. Þeir völdu að halda áfram að mennta sig á sömu braut 
viðskipta- eða hagfræði en með ólík markmið að leiðarljósi.  Með því að fá innsýn 
í líf þessara einstaklinga má auka skilning á aðstæðum þeirra sem missa óvænt 
vinnuna og þurfa í kjölfarið að taka mikilvægar ákvarðanir um framtíðina. Vonast 
er til að niðurstöður rannsóknar gagnist náms- og starfsráðgjöfum  í vinnu með 
skjólstæðingum við að móta eigin náms- og starfsferil. 
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Abstract

The objective of this study was to shed light on why certain individuals who already 
have a university degree chose to return to school when faced with redundancy, 
following the collapse of the Icelandic banks in 2008. The results are based on 
interviews with nine students. They all had a BS-degree in business administration 
or economics and had been working in finances prior to being made redundant. 
They chose to use the present moment to build on their educational and professional 
experience.
 The results show that these individuals were making the best of their situation. 
They had all intended to further their studies when the right moment presented 
itself; they felt certain that this would improve their situation on the labour market. 
The participants, all highly adaptable, goal orientated, enthusiastic individuals, 
have learned to capitalize on unexpected events. 
 This study should give us all a better understanding of the personal experience 
of unexpected job loss; it should also assist career and guidance counsellors when 
working with clients on developing their careers.
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Formáli

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni í meistaranámi í náms- og 
starfsráðgjöf við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var 
unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð og byggði á viðtölum við níu einstaklinga. 
Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hvers vegna ákveðinn  hópur  
einstaklinga bar gæfu til að snúa vörn í sókn í erfiðum aðstæðum og þróa áfram 
náms- og starfsferil sinn.
 Í starfi mínu hjá Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands talaði ég við marga 
einstaklinga sem þar leituðu ráða og upplýsinga um nám eftir að þeir misstu 
vinnuna um og eftir mitt ár 2008. Þá vaknaði áhugi minn á að skoða nánar hvað 
gæti útskýrt hvers vegna sumir ættu auðveldara með að horfa fram á veginn, sjá 
tækifæri í breytingum og laga sig að breyttum aðstæðum. Mig langaði að fá innsýn 
í líf nokkurra einstaklinga sem höfðu háskólapróf  í viðskipta- eða hagfræði, höfðu 
starfað á umdeildum vettvangi viðskiptalífsins og ákváðu nú að setjast á skólabekk 
á ný og styrkja sig enn frekar í sínum fræðum.  Mér þótti áhugavert að skoða hvað 
lægi til grundvallar ákvörðun þeirra að fara í nám og hvort þeir teldu að eigin gildi og 
forgangsröðun hefði breyst í ljósi nýliðinna atburða í þjóðfélaginu. Fræðigreinin sem 
þeir höfu menntað sig í var í uppnámi og almennt talið nauðsynlegt að endurskoða 
hvað var kennt og hvað hefði ef til vill þurft að kenna. Í ljósi þess að menntun 
er talin góð fjárfesting til framtíðar er það von mín að náms- og starfsráðgjafar 
geti nýtt sér niðurstöður rannsóknar til þess að aðstoða aðra sem sjá lítið annað en 
svartnætti og atvinnuleysi við atvinnumissi.
 Rannsóknin var unnin undir handleiðslu dr. Guðbjargar Vilhjálmsdóttur, 
prófessors við Háskóla Íslands. Henni eru færðar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, 
hvatningu og stuðning. Margrét Ísdal, Hrafnhildur V. Kjartansdóttir, Gunnhildur 
K. Björnsdóttir og Vilhjálmur Árnason fá bestu þakkir fyrir yfirlestur og gagnlegar 
ábendingar. Samstarfsfólki hjá Náms- og starfsráðgjöf HÍ, Þjónustuborði 
Háskólatorgi og Nemendaskrá Háskóla Íslands þakka ég einnig ýmsa aðstoð. 
Fjölskyldu minni, Úlfi, Darra, Gunnlaugi, Hildigunni og Agnari Þórði þakka ég 
fyrir stuðning og umburðarlyndi. Að lokum vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir 
það traust sem þau sýndu mér með þátttöku sinni í rannsókninni. 
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1. Inngangur

Margir háskólamenntaðir einstaklingar misstu störf sín við hrun íslenska 
bankakerfisins haustið 2008. Þeir stóðu óvænt á tímamótum og þurftu að taka 
mikilvægar ákvarðanir um framtíð sína. Sumir þeirra sáu tækifæri í breytingunum. 
Þeir ákváðu að nýta tímann sem þeir voru án atvinnu og mennta sig frekar við 
Háskóla Íslands. Ytri aðstæður höfðu svipt þetta fólk starfi í viðskiptalífinu. 
Viðbrögð þeirra voru að þróa sig áfram á náms- og starfsferlinum. Út frá sjónarhóli 
starfsþróunarfræða (career development theories) er hér um einkar áhugaverða 
reynslu að ræða.
 Flestir velta því fyrir sér frá ungaaldri hvað þeir ætli að verða þegar þeir vaxa 
úr grasi. Slíkar vangaveltur hafa fylgt manninum frá alda öðli eins og lesa má í 
Gorgíasi eftir gríska heimspekinginn Platón frá fjórðu öld fyrir Krist. Þar er fullyrt 
að ekki sé hægt að hugsa sér neitt betra umræðuefni en spurninguna hvernig maður 
eigi að vera, hvað maður eigi að starfa og að hvaða marki, bæði á yngri og efri árum 
(Platón, 1960, bls, 84).
 Við skilgreinum okkur að einhverju leyti eftir störfum okkar og menntun og 
segjumst gjarnan vera lögfræðingar, læknar eða prestar en ekki starfa sem slíkir 
(Blustein, 2006). Ekki er óalgengt að einstaklingur kenni sig áfram við starf sitt 
jafnvel eftir að hann lætur af störfum (Hall, 2004). Atvinnan hefur áhrif á og 
endurspeglar sjálfsmynd einstaklingsins (Amundson, 1997; Jón Sigurður Karlsson, 
1992) og flestir eru sammála um að menntun sé einnig nauðsynleg fyrir bæði 
einkahag og þjóðarhag. Þó eru ekki allir á eitt sáttir um hvert gildi menntunar eigi 
að vera. Ágreiningurinn felst aðallega í hvort menntun þurfi að vera hagnýt og hvað 
geri hana hagnýta  (Blustein, 2006; Eyjólfur Kjalar Emilsson, 1986; Pallas, 2000; 
Páll Skúlason, 1987; Sharf, 2006; Vilhjálmur Árnason, 1997). Þekking úreldist 
fljótt og störf breytast með hliðsjón af nýrri tækni og ólíkum þörfum. Þess vegna er 
sí- og endurmenntun nauðsynleg öllum vinnandi mönnum til þess að bregðast við 
örum breytingum á vinnumarkaði (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; Presti, 2009).
 Atvinnuþátttaka hefur verið almenn á Íslandi og atvinnuleysi lítið frá því um 
miðja síðustu öld og jafnvel hefur borið á skorti á vinnuafli. Helsta einkenni á 
íslenskum vinnumarkaði þykir vera hversu sveigjanlegur hann hefur verið, þegar 
vinna var frekar vertíða- og verkefnabundin. Vinnuafl fluttist því fljótt af og á 
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atvinnuleysisskrá. Langtímaatvinnuleysi var jafnan lágt, stéttarfélagsaðild var 
almenn, eftirlaunaaldur hár og  vinnudagurinn langur (Katrín Ólafsdóttir, 2008). 
Menning Íslendinga hefur „ræktað hvetjandi viðhorf til vinnu að minnsta kosti frá 
seinni hluta 19. aldar“ (Stefán Ólafsson, 1990, bls. 124) og í rannsókn sem María J. 
Ammendrup (1998) framkvæmdi árið 1998 meðal þjóðarinnar kom fram að flestir, 
eða 91,5% Íslendinga töldu vinnu vera mjög eða frekar mikilvægan hluta lífsins. 
Segja má að núlifandi kynslóðir Íslendinga þekki ekki langtímaatvinnuleysi og böl 
þess (Helena Jónsdóttir, 2009; Katrín Ólafsdóttir, 2008; Stefán Ólafsson, 1990) 
og hafa þeir ekki í miklum mæli þurft að glíma við þann persónulega ósigur og 
brest í eigin sjálfsmynd sem fylgir atvinnuleysi (Amundson, 2006). Margt bendir 
þó til þess að atvinnuástand sé að breytast hér á landi eftir mikla uppsveiflu síðasta 
áratugar og bankahrunið sem fylgdi í kjölfarið. Segja má að nú þegar sé vísir að 
langtímaatvinnuleysi á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2009). Frá því að Hagstofan hóf 
reglulegar mælingar á atvinnuleysi árið 1991 hefur það aldrei mælst meira en á árinu 
2009 eða 7,2 % (Hagstofa Íslands, 2010). Þó að dregið hafi úr atvinnuleysi frá öðrum 
ársfjórðungi 2009 til annars ársfjórðungs 2010 hefur langtímaatvinnulausum fjölgað 
um 2.300 á sama tímabili. Algeng alþjóðleg skilgreining á langtímaatvinnuleysi er 
miðuð við að einstaklingur sé án atvinnu í eitt ár eða lengur (OECD, 2010a). 
 Við hrun íslenska bankakerfisins haustið 2008 stóðu margir einstaklingar 
ráðalausir í kjölfar fjöldauppsagna (Helena Jónsdóttir, 2009) en það ár voru 
hópuppsagnir flestar hjá þeim sem unnu í mannvirkjagerð og við verslun, viðskipti 
og tryggingar (Vinnumálastofnun, 2010b). Áfallið var gífurlegt fyrir alla þjóðina, 
sumir misstu ævisparnað og jafnvel aleiguna, margir misstu atvinnuna og þar með 
kjölfestu sína í lífinu (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010a). Gera má ráð fyrir að 
þessi lífsreynsla hafi verið erfið, einkum fyrir þá sem störfuðu á vettvangi fjármála 
því komið hefur á daginn að starfshættir þar voru um margt óvenjulegir. Samkeppni 
meðal starfsmanna og stofnana var mikil því krafa um arðsemi og ábatasöm 
viðskipti setti svip sinn á starfsumhverfið (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010b). Þrátt 
fyrir að launaleynd hafi verið svo til alls ráðandi má fullyrða að laun sérfræðinga 
innan fjármálafyrirtækja hafi verið há ef miðað er við íslenska launasamninga og 
tók lífsstíll þeirra því gjarnan mið af þeim (Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og 
Kristín Ástgeirsdóttir, 2010). Skellurinn var ef til vill einna mestur fyrir þá sem 
bæði misstu vinnu sína og horfðu jafnvel upp á starfssvið sitt nærri þurrkast út á 
skömmum tíma og þar með tengslanetið hverfa. Það duldist engum að erfiðir tímar 
færu í hönd fyrir íslenska þjóð og að við henni blasti krepputíð. Stjórnmálamönnum 
hefur verið mikill vandi á höndum að forgangsraða verkefnum til þess að leiða 
þjóðina út úr því skuldafeni sem hún er sokkin í. 
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 Stjórnendur æðstu menntastofnana hér á landi eru sammála um að leið 
þjóðarinnar út úr kreppunni sé í gegnum skólakerfið. Þeir vísa meðal annars til 
þess að eitt virkasta andsvar nágrannaþjóða okkar við áföllum í efnahags- og 
atvinnulífi á tíunda áratug síðustu aldar hafi verið að efla menntun, rannsóknir og 
nýsköpun. Því væri farsælt fyrir Íslendinga að fylgja þeirri nálgun við endurreisn 
samfélagsins. (Ágúst Einarsson, 2010; Kristín Ingólfsdóttir, 2009). Háskóli Íslands 
sýndi samfélagslega ábyrgð með því að opna dyr skólans á miðju skólaári 2008-
2009 og skráðu 1065 nemendur sig í nám við skólann í janúar 2009. Þar af hófu 
544 einstaklingar meistaranám (Guðrún V. Bóasdóttir munnleg heimild, 15. 
september 2009) en gera má ráð fyrir að í þeim hópi hafi bæði verið nýútskrifaðir 
háskólastúdentar og einstaklingar sem höfðu nýlega misst atvinnu sína og báru 
gæfu til að bregðast jákvætt við mótlætinu og undirbúa sig fyrir atvinnuþátttöku að 
nýju. 
 Í inngangsköflum sem hér fara á eftir verður fjallað um fræðilegt sjónarhorn á 
líðan þeirra sem missa vinnuna og hvernig er talið æskilegast að bregðast við slíkum 
aðstæðum. Leitað verður svara við því hvernig kenningar og rannsóknir styðja að 
meiri menntun auki líkur á að einstaklingar geti betur tekist á við örar breytingar á 
vinnumarkaði. Varpað verður ljósi á hvernig atvinnulausir geta styrkt stöðu sína með 
því að mennta sig á meðan leitað er að nýju starfi. Þar sem slíkt er talið farsælla fyrir 
einstaklinginn og samfélagið má segja að hagnýtt gildi rannsóknarinnar felist í að 
skoða nánar hvernig megi stuðla að því að fleiri velji þá leið. Við óstöðugar aðstæður, 
sem einkenna íslenskt samfélag um þessar mundir, reynir meira á aðlögunarhæfni 
einstaklingsins og hver og einn þarf að huga að mótun eigin starfsferils (career).  
Breið skilgreining á starfsferli er samfélagsþátttaka einstaklings með skipulögðu 
starfi hans (Collin og Young í Savickas, 2000). Starfsferill er alla jafna samsettur 
úr mörgum störfum ólíkt því sem áður var þegar einstaklingur starfaði ef til vill hjá 
sama fyrirtækinu alla starfsævi sína  (Amundson, 2006; Krumboltz og Henderson, 
2001; Savickas, 1997a; van Vianen, De Pater og Preenen, 2009).
 Fræðilegt gildi rannsóknarinnar felst meðal annars í því að öðlast betri skilning 
á hvernig starfsferill þróast og hvaða eiginleikar eru einstaklingnum mikilvægir til 
þess að efla hæfni hans til að stjórna eigin starfsferli. Því verður fjallað um kenningu 
Mark L. Savickas um mótun starfsferils og farsæla aðlögun á honum (carrier 
construction theory) og félagsnámskenningu Krumbolz (social learning theory) 
um hvernig megi læra að takast á við og gera ráð fyrir óvæntum breytingum í leik 
og starfi. Einnig verður stuðst við hugtök skyldrar kenningar, félags-hugrænnar 
starfsferilskenningar eða SCCT (social cognitive career theory) við greiningu á 

niðurstöðum rannsóknar. Að lokum verða rannsóknarspurningar lagðar fram.
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1.1 Að missa vinnuna – viðbrögð og líðan
Ekki er sjálfgefið að atvinna bjóðist öllum sem vilja og geta unnið. Atvinnuleysi 
hefur lengi verið landlægt í öllum heimsálfum og valdið þeim sem hafa misst 
störf sín miklu álagi. Reynslan er þeim erfið meðal annars vegna þess að þá er 
einstaklingurinn nær oftast sviptur sjálfsmynd sinni eða því sem hann hefur kennt 
sig við (Amundson, 1997; Blustein, 2006). Hægt er að fullyrða að atvinnuleysi er 
víða stórt samfélagslegt vandamál og því fræðimönnum mikilvægt rannsóknarefni 
(Latack, Kinicki og Prussia, 1995). Katrín Ólafsdóttir (2008) bendir þó á að hóflegt 
atvinnuleysi sé eðlilegt ástand því nauðsynlegt sé að gefa einstaklingum svigrúm til 
að leita að betra starfi. Þá er átt við að það sé eðlilegt að vera tímabundið án atvinnu 
á meðan leitað er að nýju starfi þegar einstaklingur ákveður sjálfur að skipta um 
starf.
 Í rannsókn sinni Áhrif atvinnumissis á líðan. Afleiðing bankahruns segir Helena 
Jónsdóttir (2009) að gera þurfi greinarmun á atvinnumissi og atvinnuleysi því ólíkar 
forsendur geti legið til grundvallar því að missa vinnuna annars vegar og hins vegar 
því að stunda ekki atvinnu. Atvinnumissir er fræðilega skilgreindur sem atburður 
(event) sem leiðir til tekjumissis án þess að fá nokkru um það ráðið (involuntary) en 
atvinnuleysi lýsir ákveðnu tímabundnu ástandi (state) sem hefst með atvinnumissi 
og endar þegar einstaklingur fær vinnu á ný (Latack o.fl., 1995).  Atvinnumissir 
hefur ekki fengið mikla athygli fræðimanna en mikilvægt er að rannsaka hvernig 
bakgrunnsþættir, framkvæmd uppsagna og félagslegur stuðningur ýtir undir eða 
dregur úr vellíðan (psychological well-being) og eykur hættuna á vandamálum í 
kjölfar atvinnumissis, þ.e. á meðan einstaklingurinn er atvinnulaus (Hanisch, 1999; 
Helena Jónsdóttir 2009). 
 Niðurstöður rannsókna sýna að viðbrögð við atvinnumissi eru svo sterk að þau 
teljast minna um margt á viðbrögð við ástvinamissi og að sá sem missir starf sitt 
gangi gegnum sambærilegt sorgarferli (Borgen og  Amundson, 1997; Jón Sigurður 
Karlsson, 1992). Þess vegna er mikilvægt að huga nánar að því hvernig þessum 
einstaklingum líður strax þegar þeir missa vinnuna og hvernig farsælast er að 
bregðast við því.  Slík vanlíðan er þó oftast tímabundin og varir að jafnaði stutt hjá 
þeim sem missa vinnuna því störf bjóðast oftast á ný. 
 Fræðimenn hafa reynt að útskýra myndrænt niðurstöður rannsókna sinna þannig 
að auðveldara sé að átta sig á því hvaða tilfinningarót einkennir þessar aðstæður þegar 
einstaklingur missir vinnuna og það tímabil óvissu sem fylgir í kjölfarið (Borgen 
og  Amundson, 1997).  Hinn atvinnulausi upplifir ýmsar mögulegar tilfinningar  og  
hafa  þeir Borgen og Amundson  (Amundson, 2003)  sett fram skýringarmynd sem 
líkir tilfinningasveiflunum við rússíbanaferð.
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A1 Fyrstu neikvæðu viðbrögðin við atvinnumissi (áfall, reiði) 

B1 Hugsað um atvinnumissi (áhyggjur, kvíði)            

A2 Viðurkenning á atvinnumissi (kvíði, beygur, afneitun)             
B2  Fyrstu viðbrögð við atvinnumissi (léttir)   
C Viðurkenning á atvinnumissi (ákveðin/n, með stjórn á aðstæðum)   
D Viðurkenning á atvinnumissi (vongóð/ur, bjartsýn/n, ber höfuðið hátt)       
E Fyrstu viðbrögð við álagi, tengist starfsleit (þrýstingur, vonbrigði, ótti, reiði, örvænting)
F Viðbrögð við álagi af starfsleit (sinnuleysi, doði)
G Tekur höfnun á atvinnuumsókn persónulega (einskis nýt/ur, einmana)
H Fær/þiggur stuðning/þjálfun (vongóð/ur, nýtur skilnings og hvatningar)
I Heldur áfram starfsleit 
J Missir tökin, álagstengd viðbrögð 
K Endurskoðun á sjálfsmati og gildismati 
L Jafnvægi kemst á (jákvæðni, breytingar)

Mynd 1. Rússíbani atvinnuleysis (Amundson, 2003)

 Eins og mynd 1 gefur til kynna fara fyrstu viðbrögð eftir því hvort 
atvinnumissirinn var mjög óvæntur eða hvort einhver tími gafst til umhugsunar 
um það sem var í vændum. Myndin af rússíbanareiðinni staðfestir niðurstöður 
Kokko og Pulkkinen (1998) sem segja að skapist síðan tilfinningalegt jafnvægi 
eftir ákveðinn tíma. Fyrstu viðbrögð einstaklings eru oftast neikvæð og lýsa sér 
í áfalli, reiði, áhyggjum og kvíða. Helena Jónsdóttir (2009) bendir á að samband 
milli atvinnuleysis og vanlíðanar sé ekki alltaf beint heldur megi oft skýra það 
með millibreytum (mediating variables) og öðrum áhrifabreytum (moderating 
variables) eins og til dæmis félagslegum stuðningi en ýmislegt bendir til þess 
að stuðningur ættingja og vina dragi úr vanlíðan við atvinnumissi.  Niðurstöður 
rannsóknar Helenu sýna ólík viðbrögð kynjanna við atvinnumissi þar sem konur 
virðast taka honum verr og mælast frekar með þunglyndi í kjölfarið. Kokko og 
Pulkkinen (1998) segja að þættir á borð við sjálfsálit og fjárhagslegar aðstæður 
hafi áhrif á líðan þeirra sem eru atvinnulausir og Paul og Moser (2009) komast 
að þeirri niðurstöðu að eftir því sem einstaklingurinn er betur menntaður þeim 
mun minni líkur eru á mikilli vanlíðan við atvinnumissi og á meðan hann er án 
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atvinnu. Hann hefur meiri trú á eigin getu (self-efficacy) til að takast á við krefjandi 
verkefni sem nýjar aðstæður kalla á en sá sem litla menntun hefur og telur líklegt 
að hann komist fljótt í vinnu á ný. Trú á eigin getu vísar til þess hvort einstaklingur 
trúi því að hann geti gert það sem þarf til að ná markmiðum sem eru honum 
mikilvæg (Bandura, 1997). Þessar breytur (variables) gætu að einhverju leyti stutt 
útskýringar Amundson og Borgen (Amundson, 2003) þar sem þeir aðgreina fyrstu 
viðbrögð í A1, B1 annars vegar og hins vegar A2, B2 og C eins og sést á mynd 1.
 Þessi vitneskja getur gagnast vel þegar líkan Borgen og Amundson af „rússíbana 
atvinnuleysis“ (Amundson, 2003) er notað í ráðgjöf með atvinnulausum. Náms- og 
starfsráðgjöf er ágætt dæmi um stuðning sem kæmi atvinnulausum einstaklingi vel 
þegar hann reynir að takast á við og skilja nýjar aðstæður með framtíðarmöguleika 
sína í huga. Myndin útskýrir hvernig eðlilegt tilfinningaflæði er við þessar aðstæður 
og hún getur stuðlað að betri skilningi á tilfinningum sem hinn atvinnulausi á líklega 
eftir að glíma við. Þannig má reyna að bæta sjálfstraust til að takast á við breytingar 
á starfsferli og leita að nýju starfi .
 Áhrif atvinnuleysis hafa verið rannsökuð út frá ólíkum sjónarhornum og 
niðurstöður hafa ítrekað sýnt að þeir sem eru án atvinnu segja síður að þeim líði vel, 
en þeir sem hafa atvinnu (Kokko og Pulkkinen, 1998). Einnig hefur komið fram að 
atvinnumissir og atvinnuleysi tengist sjálfsmynd einstaklingsins þar sem miðaldra 
einstaklingar, sem margir hverjir  höfðu verið í sama starfi lengi, reyndust vera 
í sérstökum áhættuhópi (Mendenhall, Kalil, Spindel og Hart, 2008). Mendenhall 
o.fl. (2008) framkvæmdu eigindlega rannsókn sem byggð var á viðtölum við 
miðaldra hálaunaða stjórnendur í bandarískum fyrirtækjum sem misstu störf sín 
í efnahagskreppunni á fyrsta áratug þessarar aldar. Þeir komust að því að þegar 
þessum einstaklingum var kippt næstum fyrirvaralaust út úr starfsumhverfi sínu, 
sem einnig staðsetti þá hátt í virðingarstiga þjóðfélagsins, þá misstu þeir ekki aðeins 
atvinnu sína heldur einnig ýmis forréttindi sem einkenndu samfélagslega stöðu 
þeirra og sem þeir skilgreindu sig sína út frá. Af því má álykta að atvinnumissir sé 
óvenju þungbær þeim sem eru nátengdir störfum sínum. Starfið er hluti af ímynd 
þeirra eða lífsstíl og við atvinnumissinn tapast þessi mynd sem þeir hafa af sjálfum sér. 
 Streita og vanlíðan sem henni fylgir einkennir að öllu jöfnu líðan þeirra sem 
missa vinnuna en Hanisch (1999) bendir á að í atvinnumissi geti falist tækifæri. Þá 
gefst einstaklingnum tækifæri til að staldra við og endurmeta aðstæður sínar, skoða 
markmið sín og setja sér ný. Þar skipti miklu máli að hinum atvinnulausa finnist 
hann vera við stjórnvölinn og að hann ráði sjálfur ferðinni. Það eykur trú hans 
á eigin getu við atvinnuleitina og eykur líkur á að erfiðið beri árangur (Bandura, 
1997). Hanish (1999) bendir einnig á niðurstöður rannsókna þar sem fram kemur 
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að til séu einstaklingar sem lánist að bregðast jákvætt við aðstæðum sínum og 
reyni að gera gott úr þeim eftir bestu getu. Fram kemur að þessum einstaklingum 
farnast betur en þeim sem dragast niður í þunglyndi. Niðurstöður rannsókna sýna 
að atvinnumissir er áhættuþáttur sem getur orsakað andleg veikindi hjá heilbrigðum 
einstaklingum. Aðstæður hafa verið með nokkuð öðru móti hér á landi en í þeim 
löndum sem við berum okkur gjarnan saman við þar sem atvinnuleysi hefur verið 
lítið hér á landi síðustu áratugi. Því eru til fáar íslenskar rannsóknir um afleiðingar 
atvinnumissis fyrir einstaklinginn (Helena Jónsdóttir, 2009).
 Eftir að íslenska bankakerfið hrundi á haustmánuðum 2008 hefur hins vegar 
margt breyst. Hér minnir ýmislegt á ástandið í Finnlandi kringum 1990 þegar 
Finnar urðu fyrir alvarlegu efnahagsáfalli. Í kjölfarið jókst atvinnuleysi þar í landi 
úr 3% í 18% (Kokko og  Pulkkinen, 1998). Miklar breytingar urðu á vinnuumhverfi, 
niðurskurður var mikill í ríkisrekstri og einnig hjá mörgum einkareknum fyrirtækjum 
með tilheyrandi uppsögnum og atvinnuleysi. Þar sem skólar og heilbrigðis- og 
félagsleg þjónusta eru að mestu ríkisrekin í Finnlandi, eins og annars staðar á 
Norðurlöndunum, bitnaði niðurskurðurinn mjög mikið á háskólamenntuðu fagfólki 
sem þar starfaði (Haapakorpi, 1995). Þetta var ný og þungbær reynsla fyrir Finna 
en Haapakorpi (1995) segir menntun hafa fengið aukið vægi við þessar nýju 
aðstæður. Þegar ný störf voru auglýst var oft krafist háskólaprófs þó að starfið sjálft 
kallaði ekki á slíka menntun. Þá var frekar litið til þess að hún væri eins konar 
gæðastimpill sem gæfi til kynna að einstaklingurinn byggi yfir ákveðinni færni 
að lokinni háskólamenntun burtséð frá inntaki menntunarinnar. Eftirsóknarverður 
starfskraftur var þá háskólamenntaður, sveigjanlegur og með góða hæfni í 
mannlegum samskiptum (Haapakorpi, 1995).
 Í tölum Vinnumálastofnunar um atvinnuleysi á Íslandi má sjá að aldrei fyrr 
hefur hlutfall atvinnulausra sem eru með háskólamenntun mælst jafn hátt á Íslandi 
en eru 17%  þeirra sem eru skráðir án atvinnu háskólamenntaðir (Vinnumálastofnun, 
2010a). Þessar aðstæður eru okkur framandi og því er ekki óeðlilegt að við lítum 
til nágrannaþjóða til þess að sjá hvort þeir búi yfir þekkingu eða reynslu sem 
Íslendingar geti nýtt sér. Við getum dregið þá ályktun af reynslu Finna að það væri 
ákjósanlegt fyrir háskólamenntaðan einstakling að mennta sig frekar á meðan hann 
er án atvinnu og reyna þannig að auka líkur á að verða valinn í starf þegar birtir til 
í efnahagsmálum og störf fara að bjóðast á ný. Menntun virðist vera góð fjárfesting 
við þessar aðstæður þar sem kröfur eru um að einstaklingar séu fljótir að aðlagast 
og tileinka sér nýja færni.
 Þessi ályktun sem dregin er af reynslu Finna er því í samræmi við fullyrðingu 
Blusteins (2006) um að ein helsta áskorunin sem atvinnulausir standi frammi fyrir 
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sé fólgin í því að geta tileinkað sér nýja þekkingu fljótt og auðveldlega. Það sé 
nauðsynlegt til þess að geta tekist á við ný störf því þau breytist ört vegna þess 
hversu hratt tækninni fleygir fram. Ebberwein, Krieshok, Ulven og Prosser (2004) 
leggja áherslu á að farsælast sé fyrir þá sem annaðhvort misstu draumastarfið eða 
eru ekki enn búnir að ná þangað sem hugurinn stefnir að nýta tímann á milli starfa 
vel og huga að framtíðarstarfinu. Þeir nota orðið varaskeifa eða „til bráðabirgða“ 
(stopgap) um þennan tíma og segja að ef störf bjóðist í kjölfar atvinnumissis sem 
séu  ekki áhugaverð og ef til vill engan veginn við hæfi miðað við menntun og 
hæfileika sé betra að nýta tímann til þess að styrkja sig á sínum vettvangi eins 
og frekast  sé unnt. Það sé betra en að flakka stefnulaust á milli starfa og eiga á 
hættu að festast í því fari. Þeir segja mikilvægt að skipuleggja þennan tíma vel með 
framtíðarmarkmið í huga. Hanisch (1999) styður þessa niðurstöðu en hún skoðaði 
rannsóknir á atvinnuleysi á árunum 1994-1998. Þar kom fram að sá sem réð sig í 
starf sem hæfði honum engan veginn, meðal annars vegna þess að hann var með of 
mikla menntun, var tvöfalt líklegri til að vera atvinnulaus að fimm árum liðnum en 
hefði hann reynt að efla færni sína og þannig auka möguleika á því að komast í starf 
sem honum líkaði þar sem hæfileikar hans fengju notið sín. 
 Umfjöllun hér að framan sýnir að líðan við atvinnumissi er sveiflukennd og 
miklu máli skiptir hvernig einstaklingurinn bregst við breyttum aðstæðum sínum. 
Rannsóknir staðfesta að þeir sem hafa meiri menntun eru úrræðabetri og hafa betri 
trú á eigin getu til að takast á við erfiðar aðstæður. Íslendingar ættu að geta lært 
ýmislegt af Finnum sem tókust á við efnahagskreppu á síðasta áratug 20. aldar. Af 
reynslu þeirra sem hafa tekist á við böl atvinnuleysis má álykta að miklu máli skipti 
hvernig tímanum er varið. Það sé allra hagur að einstaklingurinn efli hæfni sína og 
færni; menntun sé góð fjárfesting. Því verður hér á eftir fjallað nánar um mikilvægi 
menntunar bæði fyrir einstaklinginn sjálfan og þjóðarhag.

1.2 Gildi menntunar og viðbrögð við örum breytingum á vinnumarkaði
Mikið er rætt um mikilvægi menntunar og hvaða gildi hún hafi í lífi einstaklinga. 
Þátttakendur í þessari rannsókn er velmenntað fólk sem missir vinnuna og bregst 
þannig við að fara í háskólanám. Fróðlegt er að skoða hvaða ávinningur er talinn 
felast í því að sækja sér meiri menntun. Í menntun er talinn felast máttur sem 
vissulega má skilgreina á marga vegu en fræðimenn velta fyrir sér og reyna að 
útskýra í hverju sá máttur er helst fólginn (Eyjólfur Kjalar Emilsson, 1986; Pallas, 
2000; Páll Skúlason, 1987; Vilhjálmur Árnason, 1997). Páll Skúlason (1987) heldur 
því fram að menntun sé þroski og að skólar eigi að vera leiðir til þroska. Þangað leiti 
einstaklingurinn til að hæfileikar og gáfur hans fái að dafna og vaxa og hann verði 
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„meira maður – ekki meiri maður“ (bls. 305). Páll (1987) segir að í öllu námi sé það 
manneskjan sjálf sem þroskist, vaxi og dafni og byggi á öllu því sem hún hefur áður 
reynt og lært. Krumboltz og Henderson (2001) leggja áherslu á hversu mikilvægt 
það er að einstaklingurinn haldi áfram að sækja sér menntun. Nám sé ævilangt 
verkefni í nútímasamfélagi. Þau segja nám ekki eingöngu eiga sér stað í skólum 
heldur við margar ólíkar aðstæður. Menntun fer til dæmis einnig fram á bóka- og 
listasöfnum, við að horfa á sjónvarp, taka þátt í ýmiss konar samfélagsstarfsemi og  
við dagblaða- og bókalestur.
 Þar sem bókvitið verður ekki í askana látið eins og máltækið segir þurfum 
við sjálf að hafa fyrir því að afla þeirrar vitneskju sem í bókum má finna og gera 
hana merkingarbæra svo hún gagnist okkur sjálfum og samfélaginu. En hvaða 
gagnsemi viljum við hafa af menntun og hvað felst í því þegar sagt er að menntun 
þurfi að vera hagnýt? Sumir telja nauðsynlegt að nám sé hagnýtt í þeim skilningi 
að það veiti tekju- og atvinnuöryggi.  Eyjólfur Kjalar Emilsson (1986) segir að 
þegar stjórnmálamenn og almenningur tali um hagnýtt nám eigi þeir við það nám 
sem gefur samfélaginu mestan arð í efnahagslegum skilningi. Hann telur þetta 
samrýmast hugsuninni um að samfélagið og þeir sem hafa yfir fjármagni að ráða 
séu almennt tilbúnir að borga einstaklingum betur fyrir það sem þeir halda að sé 
hagnýtt fyrir samfélagið.  Eyjólfur leggur þannig viðtekinn efnahagslegan skilning í 
hagnýtishugtakið en telur ekki þörf á að réttlæta eiginlega menntun með því að hún 
sé hagnýt. 
 Vilhjálmur Árnason (1997) tekur undir með Eyjólfi að viðtekin meginhugsun 
um hagnýtt gildi menntunar sé að sú menntun sé hagnýt sem skapi einstaklingnum 
og samfélaginu hagsæld. Hann leggur hins vegar áherslu á að endurskoða 
hagnýtishugtakið. Vilhjálmur segir að hvorki eigi að reyna að sýna fram á hagnýti 
menntunar í viðteknum skilningi né gefa það í skyn að réttnefnd eða sönn menntun 
sé ekki hagnýt. Vilhjálmur (1997, bls. 31) segir að „við eigum að ráðast að ríkjandi 
hugsun um það hvað er hagnýtt og hvað geri það hagnýtt“ ; allt nám sé gagnlegt og 
þar með hagnýtt ef það geri mönnum kleift að njóta þeirra gæða sem lífið hefur upp 
á að bjóða. Ef við segjum að lífsgæði sé allt sem við tengjum hugmyndinni um gott 
og fagurt mannlíf þá sé öll menntun sem stuðli að því gagnleg. Vegna þess hversu 
fljótt einstök þekkingaratriði úreldast í nútímasamfélagi hefur sú skoðun fengið byr 
undir báða vængi að nám snúist fremur um vinnubrögð, hugsunarhátt, gildismat 
og afstöðu til viðfangsefna en einstök efnisatriði. Vilhjálmur (1997, bls. 31) orðar 
hugmyndina um gagnsemi menntunar þannig:  „gagnleg er sú menntun sem gerir 
mönnum kleift að takast á við þau verkefni sem lífið leggur þeim á herðar“. Hann 
heldur því fram að gagnsemi menntunar felist því í færninni sem hún byggir upp 
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hjá einstaklingunum sjálfum. Þessi verkefni séu margvísleg því manneskjan þurfi 
ekki aðeins að hafa í sig og á heldur sé hún flókin siðferðis-, félags-, tilfinninga- og 
vitsmunavera. Vilhjálmur (1997, bls. 37) dregur saman það sem hann telur vera 
undirstöðuatriði menntunar og endurorðar máltækið „mennt er máttur“ og segir: 
„menntun er dyggð og dómgreind“.
 Pallas (2000) rekur athuganir sem gerðar hafa verið á gildi menntunar í 
Bandaríkjunum síðustu þrjá áratugi og tekur fram að hann miði þar við sitt eigið 
skólakerfi og menningarumhverfi. Hann telur mikilvægt að skoða gildi menntunar í 
víðara samhengi en því er snýr eingöngu að fjárhagslegum ávinningi. Pallas (2000) 
setti fram líkan að hugmynd um hvaða áhrif skólanám hefur á líf fullorðinna.  

Mynd 2. Hugmynd Pallas um áhrif skólanáms á líf fullorðinna (Pallas 2000)

 
 Á mynd 2 má sjá hversu víðtæk áhrif skólanám hefur á líf einstaklings. Pallas 
dró saman helstu áhrifaþætti en hann leggur jafnframt áherslu á að erfitt sé að gera 
slíku efni tæmandi skil. Pallas (2000) bendir á að niðurstöður rannsókna sýna að 
þekking aukist með menntun. Hann segir að skólanám breyti lífi einstaklinga vegna 
þess að það veiti þeim upplýsingar um  heiminn eins og til dæmis vinnumarkaðinn, 
hvað ræður góðu andlegu og líkamlegu heilbrigði og hvernig stjórnkerfið virkar. 
Upplýsingarnar eru forsenda góðra ákvarðana og fólk sem hefur meiri menntun 
er líklegra til að geta leyst úr margbreytilegum verkefnum og nýtt sér nýbreytni í 
vinnubrögðum sem útskýrir að sá hinn sami á auðveldara með að afla sér upplýsinga. 
Vilhjálmur Árnason (1997, bls. 29) segir að „fólk þurfi að hafa fengið almenna 
upplýsingu ef það á að geta unnið af viti úr upplýsingum“ og vísar þar í orð Páls 
Skúlasonar þar sem hann segir fræðslu færa mönnum kunnáttu án þess að segja 
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þeim hvernig þeir eigi að nota hana en menntunin segi mönnum hvað máli skipti og 
kenni þeim að nota eigin dómgreind. 
 Jóhanna Rósa Arnardóttir (2003) rannsakaði gildi menntunar fyrir fullorðna 
og lagði hún tvær kenningar til grundvallar, annars vegar mannauðskenninguna 
(human capital theory) og hins vegar síunarkenninguna (screening/credential 
theory). Mannauðskenninguna má rekja til Adams Smith á 18. öld en hann kenndi 
að vinnan væri forsenda verðmætasköpunar og framfara. Sú kenning vísar til þess 
að aukin færni verkafólks leiði til aukinnar hagsældar og þar með betri lífskjara. 
Fjárfesting í menntun auki framleiðni sem hækki laun og megi skýra launamismun 
með mismunandi færni þeirra sem sinna störfunum. Síunarkenningin vísar til þess 
að umsækjendur um starf eru flokkaðir eftir því hvaða menntun þeir hafa þar sem 
menntunin er frekar ákveðinn gæðastimpill en vísbending um tiltekna hæfni eða 
færni sem starfið geri kröfur um og hefur því lítil áhrif á framleiðnina. Niðurstöður 
rannsóknar Jóhönnu Rósu (2003) sýndu að gildi menntunar fyrir fullorðið fólk virtist 
einkum fólgið í möguleikanum á hærri launum, betri störfum, meira atvinnuöryggi, 
betri og heilsusamlegri vinnuaðstæðum og meiri virðingu og ábyrgð í starfi. Það er 
í samræmi við niðurstöður rannsóknar Gerðar G. Óskarsdóttur (2000) á tengslum 
menntunar og starfs þar sem fram kemur að háskólamenntaðir einstaklingar sem 
lokið hafa starfsmiðuðu námi séu líklegri til að hafa fjölbreyttari atvinnumöguleika 
og geti fengið störf sem njóti virðingar í samfélaginu umfram þau störf sem ekki 
gera kröfu um tiltekna menntun. Rannsókn Katrínar Ólafsdóttur frá árinu 2008 
staðfestir einnig að því meiri menntun sem einstaklingurinn hafi hlotið þeim mun 
meira val um störf hafi hann og að auki sé auðveldara fyrir hann að skipta um 
starf. Niðurstöður Katrínar eru að velmenntað vinnuafl sé merki um sveigjanlegt 
vinnuafl.
 Af þessu má leiða að í menntun felst vöxtur og þroski sem stuðlar að breytingum. 
Breytingar hreyfa við einstaklingum og fá þá til að hugsa um viðfangsefni sín á nýjan 
hátt. Þar sem hreyfing á sér stað er engin kyrrstaða og hætta á stöðnun. Þess vegna 
má segja að menntun geti betur búið okkur undir að takast á við ýmsar breytingar 
sem við höfum ekki sjálf skipulagt. Örar tækniframfarir leiða óhjákvæmilega til 
samfélagsbreytinga sem síðan hafa áhrif á einstaklinginn meðal annars gegnum 
vinnuumhverfi hans. Þess vegna er mikilvægt að huga að því hvernig honum tekst 
að aðlagast breyttu starfsumhverfi og hvernig megi efla hæfni hans til þess að takast 
farsællega á við þær áskoranir sem breytingar fela gjarnan í sér.
 Á fundi ráðherra menntamála innan ríkja OECD (Organisation for Economic 
Cooperation and Development) í nóvember 2010 (OECD, 2010b) ræddu þátttakendur 
meðal annars um hvaða áhrif alþjóðlega efnahagshrunið hefði á menntun. Þeir 
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komust að þeirri niðurstöðu að varanlegur efnahagsbati næðist aðeins ef staðinn 
væri vörður um menntun og þjálfun og markvisst reynt að nýta vel þá krafta sem 
til staðar væru. Mikilvægt væri að gera sér grein fyrir því að menntun væri góð 
fjárfesting þegar til lengri tíma væri litið. Þátttakendur komust enn fremur að þeirri 
niðurstöðu að þörf væri á fleiri hæfum og vel menntuðum einstaklingum til þess að 
tryggja framfarir og hagsæld í flóknu nútímasamfélagi sem einkennist af miklum 
samfélagslegum breytingum og örum tækni- og kerfisbreytingum. Mikilvægir 
eiginleikar við slíkar aðstæður eru gott sjálfstraust til þess að geta tekist á við sífellt 
nýjar áskoranir, frumkvöðlaeiginleikar og hæfileiki til að tileinka sér nýjungar hratt 
og örugglega. Segja má að niðurstaða ráðherrafundarins í nóvembermánuði 2010 
sé í stuttu máli samhljóða ályktun rektoranna tveggja, þeirra Kristínar Ingólfsdóttur 
og Ágústs Einarssonar, að menntun sé mikils virði á tímum endurreisnar og að 
leiðin út úr efnahagskreppunni sé gegnum skólakerfið (Ágúst Einarsson, 2010; 
Kristín Ingólfsdóttir, 2009; OECD, 2010b). Í ljósi þessa má segja að ákvörðun um 
að setjast á skólabekk við atvinnumissi sé góð. Menntun hefur víðtæk áhrif á líf 
einstaklingsins og ætti alltaf að gagnast honum og þjóðinni allri því ný þekking, 
hæfni og færni mun auka líkur á að hagur allra vænkist. 

1.3 Þróun starfsferils
Hér að framan höfum við rætt um það tilfinningarót sem einkennir atvinnumissi 
og möguleg viðbrögð einstaklingsins á slíkum tímamótum. Í umfjöllun kom fram 
hversu mikilvægt það er að lánast að taka farsæla ákvörðun um framtíðina við þessar 
aðstæður. Rannsóknir um áhrif menntunar staðfesta að menntun borgar sig hvernig 
sem á það er litið. Sí- og endurmenntun er nauðsynleg. Niðurstöður rannsókna 
varpa ljósi á hversu mikilvægt það er að vera sífellt tilbúinn að leita sér nýrrar 
þekkingar vegna örra tækniframfara og breyttra aðstæðna. Þar sem þátttakendur 
í rannsókninni standa í þeim sporum að huga að þróun náms- og starfsferils síns 
er áhugavert að skoða hvað ræður því hvernig við veljum okkur starfsvettvang og 
hvernig starfsferill mótast og þróast. 
 Í æsku gerum við okkur ákveðnar og stundum óraunhæfar hugmyndir um störf 
en fljótlega vaknar vitund um mikilvægi starfa í lífi einstaklings og segja má að þau 
hafi bæði áhrif á og endurspegli sjálfsmynd hans. Þar sem við skilgreinum okkur 
sjálf og aðra út frá störfum er ekki óeðlilegt að gaumur sé gefinn að því hvernig 
megi best stuðla að farsælum starfsferli og lífsfyllingu hjá hverjum vinnandi manni 
þar sem hæfni hans og geta fái notið sín sem best. 

Hugmyndina um að finna einstaklingi starf við hæfi má rekja til Bandaríkjanna á 
fyrri hluta 20. aldar þegar frumkvöðull náms- og starfsráðgjafarfræða, Frank Parsons, 
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reyndi að aðstoða atvinnulausa Bostonbúa með því að para saman einstakling og 
umhverfi (Sharf, 2006). Í kjölfarið komu margar kenningar fram sem allar höfðu 
það að markmiði að finna einstaklingi starf þar sem hæfileikar hans nytu sín því að 
rannsóknir sýndu að slíkt hefði forspárgildi um ánægju í starfi (Sharf, 2006). Þessar 
kenningar taka flestar mið af því að finna ákveðið samræmi milli einstaklings, 
áhuga hans, gilda og viðhorfa og gera ráð fyrir að einstaklingurinn eigi val. Í 
flóknu starfsumhverfi nútímaþjóðfélags sem ber merki alvarlegrar efnahagskreppu 
í kjölfar hruns á alþjóðafjármálamörkuðum hriktir í stoðum kenningalíkana. Watts 
(2001) segir að þau séu að liðast í sundur og kallar ferlið „starfsferilsskjálfta“ eða 
„careerquake“ á ensku. Hann sér hins vegar tækifæri í breytingum og bendir á að 
þessar hræringar bjóði upp á að nýjar og betri kenningar verði smíðaðar sem munu 
hæfa breyttu starfsumhverfi. 

Breytingar felast einkum í því að atvinnan er ekki lengur hinn fasti punktur 
tilverunnar og starfsferill er oftast samsettur úr mörgum störfum og fylgir öðru 
mynstri en kenningar 20. aldar gera ráð fyrir (Savickas, 2005). Þær taka mið af 
því að starfsferill byggist á því að starfsmaður feti sig hærra upp valdapíramídann 
(hierarchy) innan sama fyrirtækis eða faggreinar (Watts, 2001). Starfsumhverfi 21. 
aldar hefur breyst mikið; frá því að vera eins og píramídi í laginu með forstjórann 
efstan síðan millistjórnendur en almenna starfsmenn, fjölmennasta hópinn neðstan, 
í það að vera eins og hringlaga skífa. Skífan lýsir annars konar umhverfi þar sem 
í kjarnanum eru fastráðnir starfsmenn, aðeins um 40%. Önnur 40% ráða sig í 
tímabundin verkefni. Um 20% eru óskilgreint aðkeypt vinnuafl. Verkefnastjórarnir 
eru því sjálfir við stjórnvölinn. Þeir velja sér verkefni og móta þannig starfsferil 
sinn eftir eigin gildum og forgangsröðun í stað þess að reiða sig á stöðuhækkun 
innan píramídans. Slíkur starfsferill er síbreytilegur, oft kallaður „próteískur“ 
starfsferill (protean career) (Hall, 2004). Hall (2004) hefur notað og þróað hugtakið 
frá árinu 1976 en fyrsta skilgreining hans á því var að „próteísk“ hugsun um 
starfsferil einkenndist af því þegar einstaklingurinn með sín persónulegu gildi réði 
ferðinni við starfstengdar ákvarðanir. Hann tæki fyrst mið af eigin þörfum síðan 
fyrirtækisins. Eftir aldarfjórðung hefur Hall (2004) komist að þeirri niðurstöðu 
að tvenns konar meginfærni (metacompetencies) sé nauðsynleg ef starfsferill á að 
geta verið „próteískur“. Þessi færni felst í að hafa aðlögunarhæfni (adaptability) 
og heilbrigða sjálfsvitund (self-awareness). Báðir færniþættir verða að fara saman 
því ef aðeins aðlögunarhæfni er til staðar en einstaklingurinn tekur ekki mið af 
eigin gildum og hvað hentar honum tekur hann á sig mynd kameljónsins og fellur 
inn í umhverfið og fær ekki notið sín til fulls. Ef hins vegar aðlögunarhæfnina 
skortir og sjálfsvitundin ræður ein ferðinni er hætta á að einstaklingurinn verði 
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einstrengingslegur og taki ekki tillit til aðstæðna. Til þess að geta sinnt störfum 
farsællega í vinnuumhverfi sem breytist hratt þykja góð dómgreind, sveigjanleiki 
og aðlögunarhæfni mikilvægir kostir hjá vinnuafli 21. aldar (Hall, 2004; Pelsma og  
Arnett, 2002; Savickas, 2000). Hall (2004) segir sérstaka þörf á að einstaklingar 
með sterka siðferðiskennd séu ráðnir til starfa í heimi viðskipta til þess að takast 
á við ögrandi verkefni á þeim vettvangi því þar reyni á dómgreind starfsmanna. 
Það sé nauðsynlegt hverjum starfsmanni að skoða hug sinn og staðfesta að hann 
taki ákvarðanir eftir bestu samvisku hverju sinni og fá þannig að vaxa í starfi. Slík 
verkefni voru áður alfarið í höndum forstjóra eða millistjórnenda sem báru alla 
ábyrgð en litlu máli skipti hver voru gildi hins almenna starfsmanns því hann tók 
ekki mikilvægar ákvarðanir. 

Bandaríski félagsfræðingurinn Richard Sennett (1998) bendir á að 
fyrirtækjamenning sé oft sterk og þar ráði ríkjum ákveðið siðferði sem starfsmönnum 
beri að einhverju leyti að vinna eftir. Erfitt getur verið fyrir einstaklingana sem þar 
starfa að taka ákvarðanir eftir eigin gildum og forgangsröðun við slíkar aðstæður. 
Þessi lýsing á vel við starfsumhverfi þátttakenda í rannsókninni, sem var íslenskt 
fjármálaumhverfi fyrir hrun bankakerfisins haustið 2008 (Rannsóknarnefndar  
Alþingis, 2010a). Sennett (1998) bendir á að skammtíma hagsmunir séu í raun 
alls ráðandi nú á dögum þar sem breytingar á flestum sviðum séu eins örar og 
raun ber vitni. Þessi skammtímasjónarmið trufli einnig viðhorf einstaklinga til 
skuldbindinga í lífinu sem í eðli sínu eiga að vera til lengri tíma, eins og tryggð og 
gagnkvæmt traust. Sennett (1998) vísar til langtímarannsókna sinna í umfjöllun 
um gildi og forgangsröðun. Þar kemur fram að þeir sem ólust upp við góð gildi 
foreldra sinna um miðja 20. öld líta til þeirra tíma með eftirsjá. Þar var ákveðin 
staðfesta ráðandi, eins og t.d. tryggð við vinnustað, og eðlilegt þótti að bíða eftir 
umbun erfiðis síns. Margir hverjir hafa horfið frá léttvægari gildum sem einkenna 
skammtímasjónarmið nútímans í vinnuumhverfi þar sem stutt er staldrað við og 
strax verður að sjá efnahagslegan ávinning af því sem gert er. Þessir einstaklingar 
gera sér grein fyrir að breytt gildismat samrýmist ekki þeirri fyrirmynd sem þeir 
vilja vera. Þar er m.a. átt við ýmis gildi tengd fjölskyldu og barnauppeldi sem eru 
vissulega skuldbindingar til lengri tíma og fara ekki saman við ístöðuleysi nútímans. 
Það er því áskorun að lifa og hrærast í heimi þar sem skammtímaviðhorf eru alls 
ráðandi; að geta sett sér langtímamarkmið og sjá tilganginn með þeim. Það getur 
verið vandasamt að þróa starfsferil og hafa í heiðri eigin gildi við aðstæður sem 
gera ráð fyrir stöðugum breytingum. Slíkt kallar á góða kenningu til að styðjast við. 
Hún er náms- og starfsráðgjöfum nauðsynleg til þess að geta unnið markvisst með 
ráðþegum sínum. 
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Góð kenning er eins og vegakort og breyttar aðstæður nýrra tíma kalla á ný 
kort (Krumboltz og Henderson, 2001). Kenningarmódelin um að eitt starf hæfi best 
tilteknum einstaklingi eiga ekki lengur jafn vel við í því síbreytilega umhverfi sem 
við búum í. Savickas er meðal þeirra fræðimanna sem reyna að bregðast við ákalli 
um betur dugandi kenningar. Sýn hans á betri kenningu felst í því að byggja brú á 
milli kenninga innan náms- og starfsráðgjafarfræða. Mark Savickas er meðvitaður 
um hversu margir ólíkir þættir hafa áhrif á svo flókið ferli sem ákvörðun um störf 
og starfsvettvang getur verið og hvað gerir starf merkingarbært þeim sem sinnir 
því. Hann hefur lagt áherslu á að rannsaka við breyttar aðstæður hvað liggur til 
grundvallar því að farsællega megi takast að velja atvinnu og aðlagast vel í starfi. 
 Savickas (2005) segir starfsferil vera annað og meira en röð starfa sem 
einstaklingur sinnir á ævinni. Kenning hans vísar til þess að starfsferillinn sé 
samspil einstaklings og umhverfis hans; huglægt mat hvers og eins á því hvað felst 
í hverju starfi svo að úr verði persónuleg hugsmíð sem er samofin öðrum þráðum í 
lífsmynstri einstaklingsins. Í brúarsmíð sinni við að sameina kenningar um mótun 
starfsferils hefur Savickas meðal annars lagt til grundvallar einstaklingssálarfræði 
(individual psychology) Adlers (Corey, 2005), lífsskeiðakenningu (life-span 
theory) Supers og kenningu Hollands um samræmi milli áhuga einstaklings og 
starfsumhverfis (Hollands´s theory of types) (Sharf, 2006). Vert er að skoða nánar 
hvað felst í kenningu Savickas og úr hvaða farvegi hún er sprottin.

Fræðilegur bakgrunnur kenningar Savickas
Kenning Savickas byggir á þremur grundvallarþáttum fyrri kenninga, um 
starfsmanngerðir (individual differences in vocational traits), lífsþemu (life 
themes) og aðlögunarhæfni (career adaptability) (Savickas, 2005). Savickas leggur 
áherslu á að hugmyndin á bak við einkenna- og þáttakenningar (trait and factor 
theory) sé enn góð og gild og telur hana eitt merkilegasta framlag til fræðanna. Þær 
byggja á hugmyndum Parsons um að para saman einstakling og umhverfi sem er 
í hnotskurn það sem náms- og starfsráðgjöf fjallar um.  Grundvöllur einkenna- og 
þáttakenninga er annars vegar að skilja sjálfan sig, eigin hæfni, áhuga, möguleika 
og takmarkanir og hins vegar að þekkja kröfur og skilyrði til árangurs í starfi, kosti 
og ókosti, uppbætur, tækifæri og framtíðarmöguleika í ólíkum störfum. Síðan þarf 
að kanna röklegt samhengi milli þessara tveggja flokka staðreynda (Sharf, 2006). 
Hugmyndafræðin um að ákveðin samsvörun hafi forspárgildi um ánægju í starfi 
stendur á styrkum stoðum en segja má að kenningin sé að vissu leyti barn síns tíma 
þar sem hún tekur hvorki tillit til tilfinninga né aðstæðna einstaklinga. Í upphafi 
náms- og starfsráðgjafarfræða var síður tekið mið af þörfum þeirra sem áttu að 



24

vinna störfin; frekar var litið til hverjar væru óskir atvinnurekenda (Blustein, 2006).
Savickas sækir margt í smiðju Adlers í kenningasmíð sinni (Sharf, 2010). 

Adler sem starfaði í Vínarborg á fyrri hluta 20. aldar var upphafsmaður 
einstaklingssálarfræðinnar. Hann sagði að einstaklingurinn setti sér markmið og 
vildi sjá tilgang með athöfnum sínum. Ef við náum ekki settum markmiðum í 
lífi okkar ber okkur að endurskoða þau og meta og setja okkur ný miðað við nýtt 
huglægt mat okkar á stöðu okkar. Einstaklingurinn hefði þannig áhrif á að skapa 
framtíð sína en væri ekki leiksoppur örlaga sinna. Ef á móti blési ætti hann að nýta 
minnimáttarkennd sína til þess að efla sig til dáða og sækjast þannig eftir því að 
bæta sig. Það skipti meira máli hvert við stefndum en hvaðan við kæmum. Adler 
lagði mikið upp úr mótunaráhrifum erfða og umhverfis og benti á mikilvægi þess 
að einstaklingurinn sæi tækifæri í stað hindrana í umhverfinu og lærði að nýta þau 
sér í hag – sérhver væri í raun sinnar gæfu smiður.

Adleristar líta fremur huglægt en hlutlægt á hegðun og atferli og aðstoða ráðþega 
við að skilja eigin hegðun með því að reyna að sjá tilveruna frá þeirra sjónarhóli. 
Þarna má sjá grunninn lagðan að mörgum kenningum í sálarfræði og ráðgjafartækni 
20. aldar. Adleristar hvetja til stöðugrar endurmenntunar einstaklingsins og 
endurmótunar samfélagsins þar sem gildi, viðhorf og markmið eru endurskoðuð 
reglulega. Þetta viðhorf á svo sannarlega við örar samfélagsbreytingar nútímans. 
Adler er að mörgu leyti talinn langt á undan sinni samtíð og verður framlag hans 
til fræðanna seint ofmetið og áhrifa kenningar hans gætir víða í félagsþjónustu 
samtímans (Corey, 2005). 

Super sem var meðal afkastamestu kennismiða starfssálarfræði 20. aldar hvatti 
fræðimenn til þess að rannsaka á breiðari grundvelli hvernig einstaklingar veldu 
sér störf og vildi hann að þeir skoðuðu einnig hvernig þessir einstaklingar mótuðu 
starfsferil sinn. Hann taldi að meira lægi að baki farsælu starfsvali en einföld pörun. 
Það þyrfti að taka tillit til annarra lífshlutverka æviskeiðsins. Í því markmiði þróaði 
hann kenningu sína og setti fram mörg hugtök og líkön sem áttu að útskýra samspil 
ólíkra þátta sem þarf að huga að þegar ákvörðun er tekin um starf. Savickas (2001) 
telur að þessi líkön Supers hafi ótvírætt gildi enn í dag þrátt fyrir að rúm hálf öld sé 
síðan hann kynnti þau fyrst. 

Kenning Savickas um mótun og aðlögun starfsferils 
Kenning Savickas um mótun starfsferils (Savickas, 2005) byggist á og eflir 
starfsþróunarkenningu Supers. Savickas leitast jafnframt við að uppfæra helstu hugtök 
hennar. Savickas telur að ef til vill þyki sjónarmið hugsmíðahyggju (constructivism) 
og raunhyggju eða pósitívisma (positivism) illsamrýmanleg en þrátt fyrir það 
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lítur hann á hefðbundin hugtök innan starfsþróunarfræða frekar sem hugsmíðar 
en mælanlegan sannleika. Þau lýsi huglægum veruleika frekar en mælanlegum. 
Hugsmíðahyggju má skilgreina sem andstæðu við vísindalega hlutlægni. Manneskjan 
hefur sína merkingarbæru sýn á atburði og skapar raunveruleika sinn í sífellu út 
frá nýrri sýn andstætt pósitívisma sem vill einungis byggja á rannsóknaraðferðum 
raunvísinda. Samfélagsbreytingar 21. aldar kalla á nýja sýn að mati Savickas 
og hann vill sameina kenningar hugsmíðahyggju og starfsþróunarfræða í öfluga 
kenningu sem tekur tillit til mismunandi einstaklingseinkenna, þátta sem þróast 
og mótast eins og til dæmis sjálfsvitund og sálaraflslegir þættir (psychodynamic 
components). Kenningin miðar að því að varpa ljósi á starfshegðun, það er hvað 
við gerum, hvernig og hvers vegna. Savickas telur starfsferil vera hugsmíð sem við 
mótum hvert og eitt í ákveðnu samspili við umhverfið. Í þróuninni felst ákveðin 
aðlögun að umhverfinu frekar en að hún byggist á innri þroska. Túlkun og félagslegt 
samspil vegur þungt og er megininntak kenningarinnar að einstaklingurinn mótar 
starfsferilinn með því að þröngva merkingu á starfshegðun sína og reynslu tengda 
atvinnu. Hlutlæg skilgreining á starfsferli er röð starfa frá æsku til elli en huglæg 
skilgreining kenningar Savickas um mótun starfsferils lýsir frekar ákveðnu 
mynstri lífsreynslu og starfa þar sem úr verður saga einstaklingsins (Savickas, 
1997b, 2005). Þarna byggir Savickas greinilega á lífsþemum Supers en bætir við 
hugmyndafræði hans í takt við fjölbreytt vinnuumhverfi 21. aldar. Um miðja 20. öld 
þegar Super rannsakaði starfshegðun ungra miðstéttarkarlmanna í Bandaríkjunum 
var starfsumhverfið fábreyttara en nú á dögum, atvinnuþátttaka kvenna ekki eins 
almenn og líklega óhugsandi að blökkumaður næði til æðstu metorða svo nokkur 
dæmi séu tekin.

Savickas (2005) leggur til grundvallar kenningu sinni um mótun starfsferils 
kenningar um einkenni og þætti sem og persónu og umhverfi en stígur skrefinu 
lengra. Hann leggur áherslu á að einstaklingurinn sjálfur sjái merkingu í því sem 
hann gerir eða varpi ljósi á tilfinningar um eigið líf og störf sem og tilganginn í lífi 
og starfi eins og Adler gerði í einstaklingssálarfræði sinni (Corey, 2005). Savickas 
telur þennan tilgang stjórna hegðun mannsins, útskýra hana og sjá fyrir. Super 
skilgreindi lífsþemu einstaklings á þann hátt að þau gæfu til kynna hvernig persóna 
hann vildi vera. Hann sækti í það starf sem hann vildi láta kenna sig við. Þegar það 
markmið næðist reyndi hann að uppfylla og viðhalda kröfunum um að vera t.d. 
læknir en ekki bara vinna sem læknir svo dæmi sé tekið af starfi. Savickas (2005) 
nefnir réttilega eins og Blustein (2006) að ekki hafi allir val um starf og þurfi að taka 
eina starfið sem fáanlegt sé sem er ef til vill fjarri því sem einstaklingurinn vill láta 
kenna sig við eða segjast vera.
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Eitt meginhugtak kenningar Savickas er aðlögunarhæfni á starfsferli (career 
adaptability) og vísar til þess hversu tilbúinn einstaklingurinn er að ráða við 
fyrirsjáanleg verkefni sem felast í að undirbúa hann fyrir starfsþátttöku og einnig að 
vera tilbúinn að takast á við óvæntar breytingar í starfsumhverfi (Savickas, 1997a). 
Kenningin leggur hvorki áherslu á einstaklinginn né umhverfið heldur lítur svo á að 
aðlögunin sé stöðug því umhverfið breytist frá degi til dags eins og einstaklingurinn. 
Samkvæmt kenningu hans hefur aðlögunarhæfni nokkrar víddir. Upphaflega voru 
þær fjórar: umhugsun (concern), stjórn (control), forvitni (curiosity) og sjálfstraust 
(confidence). „Einstaklingi sem hefur aðlögunarhæfni er umhugað um framtíð sína 
á vinnumarkaði, hann öðlast meiri stjórn á framtíð sinni, skoðar framtíðarmöguleika 
og svalar þannig forvitni sinni og fær aukið sjálfstraust til að fylgja draumum sínum 
eftir“ (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2009, bls.740-
741; Savickas, 2005). 

Fimmtu víddinni var síðar bætt við og kallast hún samvinna (co-operation) 
(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir munnleg heimild, 22. nóvember 2010). Hún mælir 
eiginleika sem þykir mikilvægt að búa yfir í nútímasamfélagi því gerðar eru sífellt 
meiri kröfur um hæfni til að vinna með öðrum, bæði í námi og á hinum almenna 
vinnumarkaði. Ýmiss konar teymisvinna er vinsæl þar sem reynir á að geta unnið 
með öðru fólki að lausn verkefna (Blustein, Kenna, Gill og DeVoy, 2008). Líklegt 
er að einstaklingurinn skipti oft um starf á lífsleiðinni og þá reynir á aðlögunarhæfni 
hans. Sú fullyrðing sem oft heyrist að fáir kostir séu mikilvægari en sveigjanleiki 
hjá vinnuafli 21. aldar samrýmist því þessari áherslu í kenningu Savickas. Mynd 3 
útskýrir nánar hvað felst í hverri vídd fyrir sig en þar er vitund um eigin starfsferil 
lykilatriði (Savickas, 2005). 

Mynd 3. Fimm víddir aðlögunarhæfni á starfsferli (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og  
Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2009; Savickas, 2005)
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Savickas hefur ásamt rannsóknarteymi sínu í Northeastern Ohio College 
of Medicine þróað nýtt mælitæki sem ætlað er að hjálpa fólki að átta sig á eigin 
aðlögunarhæfni á starfsferli. Mælitækið er kallað á ensku Career Adapt-Abilities 
Inventory (CAAI) og hefur alþjóðlegur samstarfshópur sérfræðinga með þátttöku 
Íslands hannað mælitækið. Tekið var mið af menningu hvers lands eða landsvæðis 
þegar ákveðið var hvaða atriði ættu að vera í skölum kvarðans. Fyrstu skrefunum í 
aðlögun mælitækisins hér á landi er nú lokið og þá kom fram að Stjórn og Sjálfstraust 
runnu saman í eina vídd en að öðru leyti staðfesta niðurstöður að hér á landi má 
finna svipaðar víddir eða þætti í aðlögunarhæfni á starfsferli og í Bandaríkjunum 
(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og  Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2009). 

Í breyttu starfsumhverfi 21. aldar er það liðin tíð að einstaklingur ráði sig til starfa 
og vaxi til metorða innan sama fyrirtækis eða stofnunar þar til starfsævin er á enda. 
Hin síðari ár hefur hann frekar lagt áherslu á að huga að eigin starfsferli í stað þess 
að hagur fyrirtækis eða stofnunar sem unnið var fyrir sæti í fyrirrúmi (Hall, 2004). 
Starfsferill hefur breyst úr línulegri röð starfa, þar sem einstaklingurinn sinnir ef til 
vill einu, tveimur eða þremur störfum á starfsævinni, í fjölbreytta samsetningu náms 
og starfa þar sem einstaklingurinn er í fyrirrúmi með eigin gildi, viðhorf, áhuga og 
færni. Savickas skilgreinir starfsferilinn þannig að í honum sé fólgin merking í lífi 
okkar (career of meaning). Tíð atvinnuskipti kalla á mikla aðlögunarhæfni. Aðlögun 
í starfi vísar til þess hvernig einstaklingnum tekst að tengjast því samfélagsmynstri 
sem er ríkjandi en aðlögunarhugtakið hefur breiðari skírskotun og vísar einnig til 
þess hvers vegna tiltekið starf er valið og hvernig það er gert. 

Nýjar aðstæður kalla á rannsóknir til þess að byggja nýjar kenningar á. Segja 
má að Savickas bregðist svo við ákalli félaga sinna innan  fræðasamfélagsins 
(Savickas, 1997b) og nýjum aðstæðum 21. aldar og hefji brúarsmíð á milli kenninga 
innan starfssálarfræðinnar og leggi þar áherslu á að nauðsynlegt sé að huga betur 
að starfsvali einstaklinga með sín mörgu lífshlutverk í sífellt flóknara samfélagi 
(Savickas, 2001a; Savickas, 2005). 

Að gera ráð fyrir óvæntum breytingum og læra að nýta þær sér í hag
Fjallað hefur verið um hversu mikilvæg aðlögunarhæfni er í síkviku vinnuumhverfi 
nútímans þar sem gera má ráð fyrir að óvænt atvik geti haft áhrif á þróun starfsferils 
einstaklings. Þetta geta verið innri breytingar eins og starfsleiði eða ytri breytingar 
sem leiða til atvinnumissis. Oftast er litið neikvætt á það sem truflar eðlilega 
framvindu að settu marki og ófyrirséðar breytingar eru sjaldnast kærkomnar. 
Nýlegar kenningar innan starfssálarfræðinnar benda á að mikilvægt sé að reyna 
að vera opinn fyrir hinu óvænta og taka því fagnandi vegna þess að þar geta falist 



28

tækifæri sem ekki hafa verið hugleidd áður (Mitchell, Levin og Krumboltz, 1999; 
Savickas, 2000; Sharf, 2006). Þess vegna verður skoðað nánar hvernig má læra að 
gera ráð fyrir óvæntum breytingum og nýta þær sér í hag. 
 John Krumboltz og félagar hans hafa þróað kenningu um hvernig megi læra 
að taka starfstengdar ákvarðanir og takast á við ófyrirséða atburði sem hafa áhrif 
á ákvarðanir tengdar störfum (Savickas, 2000; Sharf, 2006). Kenningin sem 
kölluð er félagsnámskenning leggur áherslu á mikilvægi atferlis og hugsunar við 
starfsákvörðun og byggist á félags-hugrænni kenningu (social cognitive theory) 
Bandura um þrískipt gagnvirkt orsakaferli þar sem hegðun, ytra umhverfi og 
persónulegir eiginleikar (hugsun, tilfinningar) hafa stöðug gagnverkandi áhrif en 
þó með mismunandi vægi eftir aðstæðum og viðfangsefnum hverju sinni (Bandura, 
1997). Þar er eitt lykilhugtakið um trú á eigin getu sem er breytilegt hjá sama 
einstaklingi við mismunandi aðstæður. Hugtakið felur í sér að fólk trúi því að það 
geti skipulagt og framkvæmt aðgerðir sem þarf til að ná mikilvægum markmiðum. 
Félagsnámskenning Krumboltz leggur áherslu á að ákvarðanir um nám og störf 
byggja aðallega á reynslu og vinnuvenjum en einnig á uppruna og umhverfisskilyrðum 
(Sharf, 2006). Þarna vísar uppruni til þess sem einstaklingurinn fær í vöggugjöf svo 
sem gáfna, vaxtarlags og litarháttar. Með umhverfisskilyrðum er átt við félagslegt, 
menningarlegt, fjárhagslegt, pólitískt og landfræðilegt umhverfi. Reynslan getur 
verið bein, eins og fyrri náms- og starfsreynsla, eða óbein, það er einhvers annars 
sem stendur nærri. Vinnuvenjur skírskota til þess hvernig einstaklingur nálgast 
verkefni sem þarf að vinna eins og til dæmis hvernig hann tekur ákvarðanir, meðal 
annars ákvarðanir um nám og störf. Kenningin leggur áherslu á að þetta er námsferli 
sem kallar á verkvit eða aðgerðafærni (task approach skills). Bandura (1997) segir 
einstaklinginn læra með því að fylgjast með og síðan með því að framkvæma 
sjálfur.  Hvort sem það er með því að fylgjast með sjálfum sér, eins og til dæmis 
með myndbandsupptöku, eða veita því athygli hvernig aðrir fara að. 
 Önnur nýleg kenning, félags-hugræn starfsferilskenning (social cognitive 
career theory), byggir einnig á hugmynd Bandura um hversu mikilvægt það 
er einstaklingnum að hafa trú á eigin getu (Sharf, 2006). Kenningin kom fyrst 
fram um 1980 og leggur meðal annars áherslu á kynja- og kynþáttamun við 
náms- og starfstengdar ákvarðanir. Þó að báðar kenningar noti hugtök Bandura, 
eins og um trú á eigin getu og þrískipta gagnvirka orsakaferlið, eru þær ólíkar í 
nokkrum grundvallaratriðum. Sharf (2006) bendir á að SCCT leggi áherslu á að 
útskýra hvernig hugrænt ferli stjórni hegðun; félagsnámskenning Krumbolz líti 
hins vegar frekar á hvernig náms- og starfsferilstengdar ákvarðanir byggi á því 
hvernig við lærum og hvað hefur áður verið lært. Samkvæmt SCCT-kenningunni 
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eru það einkum þrjú meginhugtök sem stýra starfsferilstengdu ákvarðanatökuferli. 
Þau eru: trú á eigin getu, væntingar um niðurstöðu (outcome expectations), þ.e. 
þegar einstaklingar meta hver sé líkleg útkoma eða árangur af einhverju sem þeir 
gera, og persónuleg markmið. Nauðsynlegt er að setja sér undirmarkmið til þess 
að ná langtímamarkmiðum; markmið eru hvetjandi og eiga að stuðla að farsælli 
niðurstöðu. Þessir þættir hafa allir áhrif hver á annan. Báðar kenningar hafa sett 
fram módel sem sýna flókin tengsl þeirra áhrifaþátta er varða starfsferilsákvarðanir 
(sjá í Sharf, 2006, bls. 308 og bls. 332).
 Fullyrða má að flestir búi við aðstæður sem þeir hafa ekki fullkomið vald yfir og þurfi 
þess vegna sífellt að takast á við óvænta atburði í lífinu. Oftast breyta þessir viðburðir 
litlu en stundum kollvarpa þeir fyrri ákvörðunum og umbreyta framtíðaráformum. 
Nokkrir kenningarsmiðir innan starfssálarfræðinnar viðurkenna að óvænt atvik geta 
haft áhrif á náms- og starfsákvörðun en þeir hafa jafnframt tekið fram að það sé flókið 
að gera ráð fyrir slíku í kenningarmódeli (Mitchell o.fl., 1999). Krumboltz gerði sér 
grein fyrir að óvæntir atburðir trufluðu oft fyrri áform einstaklinga og tilviljanir réðu 
því frekar ferðinni þegar mikilvægar ákvarðanir voru teknar. Hann taldi nauðsynlegt 
að gera ráð fyrir þeim við allt skipulag og þannig væri einstaklingurinn sjálfur við 
stjórnvölinn í stað þess að láta tilviljanir stýra lukkuhjólinu. Hann setti fram kenningu 
um „skipulagða tilviljun“ eða „planned happenstance“ eins og hún er kölluð á ensku 
sem kennir hvernig gera megi ráð fyrir ófyrirséðum atburðum, taka þeim fagnandi og 
líta á þá sem tækifæri (Mitchell o.fl., 1999; Sharf, 2006).
 Í kenningunni um „skipulagða tilviljun“ felast tvö hugtök; annað gerir ráð fyrir 
að könnun (exploration) búi til eða valdi óvæntum atvikum sem leiði til betra lífs 
og hitt gerir ráð fyrir að færni (skills) geri fólki kleift að fanga tækifæri. Kenningin 
gerir ráð fyrir að einstaklingar tileinki sér leikni á fimm mismunandi sviðum í þeim 
tilgangi að koma auga á óvænt tækifæri, skapa sér þau eða nýta, meðal annars við 
mótun starfsferils. Þau eru samkvæmt Mitchell o.fl. (1999):

1. Forvitni (curiosity): kanna nýja námsmöguleika
2. Seigla (persistence): reyna á sig og halda áfram þó að á móti blási
3. Sveigjanleiki (flexibility): breyta viðhorfi og aðstæðum
4. Bjartsýni (optimism): fylgja eftir nýjum tækifærum, líta á þau sem 

mögulegan valkost 
5. Áhættusækni (risk taking): bregðast við þrátt fyrir óvissu um niðurstöðu

Kenningin um skipulagða tilviljun er jákvæð og hvetjandi og stuðlar að breyttu 
hugarfari þegar staðið er frammi fyrir erfiðum ákvörðunum. Einstaklingurinn 
skoðar alla möguleika og er sáttur við að vera óákveðinn um tíma. Ef þessir fimm 
færniþættir eru skoðaðir nánar með hliðsjón af fimm víddum aðlögunarhæfni á 
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starfsferli á mynd 3, má glögglega sjá að forvitni telst góður eiginleiki. Án hennar 
leitar einstaklingurinn ekki að upplýsingum, hefur ekki áhuga á að kanna nánar 
hvað felst í störfum eða hvaða nám þarf að hafa að baki til þess að geta sinnt þeim. 
Af þessu má gera ráð fyrir að forvitni sé ein af forsendum þess að hægt sé að komast 
að góðri niðurstöðu. Einstaklingur með góða aðlögunarhæfni samkvæmt kenningu 
Savickas er  umhugað um framtíð sína og því má gera ráð fyrir að hann sé líklegur 
til að sýna seiglu og halda áfram þó að á móti blási. Þannig er hann sjálfur við 
stjórnvölinn við þróun eigin starfsferils. Sá sem býr yfir góðu sjálfstrausti er líklegri 
til að skoða nýja valkosti og þora að bregðast við þrátt fyrir óvissu um niðurstöðu. 
Góð samvinna ólíkra einstaklinga byggir á sveigjanleika og góðum samskiptum þar 
sem ólík viðhorf þurfa oft að taka breytingum til þess að sameiginleg niðurstaða 
fáist þegar margir vinna saman. Alla þessa færniþætti má kenna og þjálfa með góðri 
aðstoð fagmanna sem þekkja til verka.

Náms- og starfsráðgjöf til að takast á við óvæntar aðstæður
Náms- og starfsráðgjafi þarf að búa yfir fjölbreyttri ráðgjafartækni og hann þarf 
sífellt að huga að nýrri færni til þess að geta aðstoðað einstaklinga á öllum aldri 
sem standa á ýmiss konar tímamótum. Meðal  öflugra nýjunga er kenningin um 
„skipulagða tilviljun“ þar sem ráðgjafi kennir skjólstæðingi að tileinka sér ákveðna 
leikni til þess að komast að raun um hvaða möguleikar standa honum til boða og 
hvað hann gæti hugsað sér að gera (Savickas o.fl., 2009). Mitchell o.fl. (1999) benda 
á að náms- og starfsráðgjöf hafi hingað til að mestu snúist um skipulag og að aðstoða 
einstaklinga við að skipuleggja náms- og starfsferil sinn með það að markmiði að 
finna beinu breiðu brautina sem leiðir til rétta starfsins. Í þeirri vinnu hafi ekki 
verið gert ráð fyrir að nokkuð gæti truflað eða komið í veg fyrir að fyrirhuguð 
áform næðust. Þau segja frá niðurstöðum rannsókna þar sem fram kemur að óvæntir 
atburðir sem snerta efnahagslega stöðu eða ófyrirséðar persónulegar aðstæður 
raski mjög oft áformum um nám og störf. Þess vegna sé nauðsynlegt að náms- og 
starfsráðgjafar taki mið af samfélagsbreytingum og breyttu starfsumhverfi 21. aldar. 
 Þar sem við búum við aðstæður sem við höfum ekki vald yfir benda Mitchell o.fl. 
(1999) á að náms- og starfsráðgjöf þurfi að taka mið af því og kenna skjólstæðingi 
að gera ráð fyrir óvæntum truflunum á þróun starfsferils og taka óvissunni fagnandi; 
vera tilbúinn að kanna nýja möguleika, halda áfram þó að á móti blási, vera tilbúinn 
að endurskoða viðhorf, fylgja eftir nýjum tækifærum og þora að bregðast við þrátt 
fyrir óvissu um niðurstöðu. Þátttakendur í þessari rannsókn urðu fórnarlömb óvæntra 
aðstæðna. Þeir stóðu á tímamótum við atvinnumissi og þurftu að taka mikilvæga 
ákvörðun um framtíðina.
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1.4 Rannsóknarspurningar
Í kjölfar bankahruns á Íslandi í alþjóðlegri fjármálakreppu árið 2008 misstu margir 
vinnuna. Meðal þeirra var hópur einstaklinga sem hafði eytt tíma og fjármunum í að 
mennta sig og voru komnir í góð störf þar sem menntun og hæfileikar þeirra fengu 
notið sín. Markmið þessara rannsóknar var að fá innsýn í líf nokkurra einstaklinga 
sem höfðu að baki nám í viðskipta- eða hagfræði og störfuðu á vettvangi viðskipta og 
fjármála en misstu vinnuna við hrun íslensku bankanna. Viðbrögð þeirra á þessum 
tímamótum voru að efla sig frekar í sömu fræðum og hefja meistaranám við Háskóla 
Íslands. Reynsla þeirra er einstök í íslenskri atvinnusögu og getur varpað ljósi á líðan 
þess fjölmenna hóps sem stóð í svipuðum sporum. Þannig má öðlast betri skilning 
á því hvað liggur til grundvallar þegar teknar eru ákvarðanir um framtíðina. Það er 
náms- og starfsráðgjöfum mikilvægt að reyna að skilja hvaða þættir stuðla að því að 
einstaklingi tekst að bregðast jákvætt við óvæntum og óæskilegum kringumstæðum. 
Þannig má öðlast þekkingu sem getur nýst í vinnu með fólki sem á erfitt með að 
sjá tækifæri í mótlæti og hvernig megi nýta þau sér í hag. Með auknum skilningi á 
slíkum aðstæðum og betri þekkingu á hvað rannsóknir segja að gagnist þeim sem 
missa óvænt vinnuna, geta náms- og starfsráðgjafar frekar veitt ráðgjöf við hæfi. 
Þannig efla þeir hæfni skjólastæðinga sinna til að móta eigin náms- og starfsferil. 
Rannsóknir hafa sýnt fram á hversu mikilvæg náms- og starfsráðgjöf er í því ferli 
(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005).
 Valin var eigindleg rannsóknaraðferð því hún hentar vel til þess að öðlast dýpri 
skilning á hvernig einstaklingar bregðast við í ákveðnum aðstæðum. Hún leggur 
áherslu á merkingu og skilning þar sem litið er á fólk og aðstæður í heildrænu 
samhengi (Taylor og  Bogdan, 1998). Rannsóknin er byggð á viðtölum við níu 
einstaklinga sem hófu meistaranám á Félagsvísindasviði Háskóla Íslands í janúar 
2009 og eru niðurstöður unnar úr gögnum hennar. Mér fannst áhugavert að reyna 
að fanga hvaða þættir, innri og ytri, hefðu áhrif á að þessir einstaklingar ákváðu 
að setjast aftur á skólabekk og völdu að nema fræðin sem stefndi þeim inn á sama 
starfsvettvang þar sem að margra mati þarf að endurskoða og endurmeta fyrri 
starfshætti (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010a). Aðdáunarvert er að geta snúið vörn 
í sókn þegar gera má ráð fyrir að sjálfstraust viðkomandi hafi beðið hnekki eftir 
atvinnumissi við þessar aðstæður. 
 Með rannsókn minni mun ég leitast við að svara eftirfarandi spurningum:

• Hvað liggur til grundvallar ákvörðun um að hefja meistaranám á tímum 
víðtækra þrenginga í samfélaginu?

• Hvað er haft að leiðarljósi við námsval? 
• Hvaða væntingar hafa þátttakendur til menntunarinnar?
• Hvernig, ef svo var, breytti þessi reynsla gildismati og forgangsröðun? 
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2. Aðferð

Framkvæmd var eigindleg rannsókn því aðferðir hennar henta vel til þess að 
öðlast skilning á reynslu og hegðun þeirra einstaklinga sem rannsóknin beinist að. 
Eigindlegar rannsóknaraðferðir (qualitative research methods) veita einnig innsýn 
í hvernig einstaklingar bregðast við í ákveðnum aðstæðum og leggja áherslu á 
merkingu og skilning þar sem litið er á fólk og aðstæður í heildrænu samhengi. Þegar 
rannsakandi beitir eigindlegri rannsóknaraðferð leitast hann við að skoða hvaða 
merkingu einstaklingar leggja í eigið líf. Veruleiki þeirra er félagslega mótaður og 
rannsakandinn reynir að öðlast skilning á ákveðnum aðstæðum, annars vegar með 
því að fylgjast með þátttakendum á vettvangi í sínu eðlilega umhverfi og hins vegar 
með því að taka viðtöl við þá. Hann leitar þannig skýringa í orðum þeirra sjálfra 
(Kvale og  Brinkmann, 2009; Taylor og  Bogdan, 1998) 
 Rannsóknin samanstóð af níu opnum einstaklingsviðtölum (in-depth 
interviews) og var sú aðferð valin til þess að fá fram sögu þátttakenda með það 
að markmiði að öðlast djúpan skilning á reynslu þeirra. Opið einstaklingsviðtal er 
viðtalsaðferð þar sem rannsakandi ræðir við þátttakanda einslega og í fyllsta trúnaði. 
Viðmælanda gefst kostur á að lýsa með eigin orðum reynslu sinni og upplifun og 
byggjast niðurstöður rannsóknar á þeim. Hér verður sagt nánar frá þátttakendum, 
gagnasöfnun, úrvinnslu gagna, helstu siðferðilegum þáttum og aðferðafræðilegum 
áskorunum.

2.1 Þátttakendur
Ég ákvað að afmarka rannsóknarhópinn með það að markmiði að fá innsýn 
í aðstæður þeirra sem höfðu nýtt starfskrafta sína á umdeildum vettvangi 
viðskiptalífsins í upphafi nýrrar aldar. Markmiðsúrtak (purposeful sampling) var 
notað til að velja þátttakendur sem taldir voru líklegir til að gefa góðar upplýsingar 
um rannsóknarefnið (Creswell, 2007). Þátttakendur þurftu að uppfylla eftirfarandi 
skilyrði: hafa fyrsta háskólapróf á sviði viðskipta og hafa starfað í viðskiptalífinu 
frá því að námi lauk, hafa misst vinnuna í kjölfar bankahruns árið 2008 og hafið 
framhaldsnám við Félags- eða Hugvísindasvið Háskóla Íslands í janúar 2009. 
Þessi tvö fræðasvið voru valin vegna þess að þar taldi ég líklegast að ég fyndi þá 
einstaklinga sem mig langaði að ræða við. 
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 Til þess að hafa uppi á þátttakendum í rannsóknina leitaði ég til skrifstofustjóra 
Nemendaskrár Háskóla Íslands. Þar fékk ég nöfn og netföng þeirra nemenda sem 
hófu framhaldsnám á vormisseri 2009 og höfðu ekki merkt við í námsumsókn sinni 
að bannað væri að hafa samband við sig vegna rannsókna. 
 Þann 24. september 2009 sendi ég tölvupóst til allra nemenda sem hófu 
meistaranám á Félags- og Hugvísindasviði í byrjun árs 2009 og leitaði þannig eftir 
aðstoð þeirra. Ég tók fram í bréfi mínu að ég myndi fylgja því eftir með símtali. Mér 
bárust tvö svör um hæl.  Hið fyrra kom ekki að gagni en hið síðara var frá fyrsta 
viðmælanda mínum, Hafdísi Jónasdóttur, sem sagðist uppfylla öll skilyrðin og vera 
reiðubúinn að tala við mig. Fjórði viðmælandi hafði einnig sama hátt á og sendi mér 
svar í tölvupósti. Ég hringdi til hinna sjö og fékk strax jákvætt svar um þátttöku. Allir 
þátttakendur eru af Félagsvísindasviði því við nánari eftirgrennslan reyndist enginn 
þeirra sem hóf meistaranám á Hugvísindasviði uppfylla fyrri skilyrði. Enginn þeirra 
sem mér tókst að ná tali af hafði viðskipta- eða hagfræðimenntun að baki. 
 Ég tók viðtöl við fjóra kvenmenn og fimm karlmenn á aldrinum 26 til 45 ára. Til 
þess að gæta fyllsta trúnaðar við þátttakendur breytti ég nöfnum þeirra og gaf þeim 
gervinöfn. Einnig breytti ég nöfnum á fyrirtækjum og staðarheitum svo ekki væri 
hægt að rekja upplýsingar til þátttakenda. Hér verða þátttakendur kynntir lauslega:

•	 Hafdís Jónasdóttir, 26 ára, í sambúð með þrjú stjúpbörn. Hún vann hjá 
innflutningsfyrirtæki sem seldi ýmsa smávöru og átti allt sitt undir fyrirtækjum 
sem auglýstu starfsemi sína. Þessi fyrirtæki urðu gjaldþrota við bankahrun. 
Hafdís stefndi á meistaranám í Bretlandi en lagði þau áform á hilluna þegar 
aðstæður breyttust við bankahrunið. Hafdís stundar nám í stjórnun og 
stefnumótun og er nú komin í spennandi starf sem hún sinnir með náminu.

•	 Friðrik Davíðsson, 34 ára og býr einn. Friðrik rak fyrirtæki sem hann átti með 
félaga sínum. Þeir höfðu nýtt allar stundir í tvö ár fyrir hrun til þess að byggja 
fyrirtækið upp. Það hrundi um leið og bankakerfið. Friðrik stundar fullt nám í 
viðskiptafræði.

•	 Kristinn Jónsson, 26 ára, býr með kærustu sinni. Hann vann í banka og stundar 
hlutanám í hagfræði því honum var boðið gamla starfið aftur. Kristinn var á leið 
utan til náms en þau áform höfðu dregist vegna þess að honum þótti vinnan sem 
hann sinnti fyrir hrun mjög spennandi.

•	 Jóna Karlsdóttir, 36 ára, er gift og á þrjú börn. Jóna var komin með meira en 10 
ára starfsaldur í banka og var með þeim síðustu úr hópi viðmælenda til að missa 
vinnuna. Hún stundar nám í fjármálum fyrirtækja.
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•	 Björg Njálsdóttir, 35 ára, gift og tveggja barna móðir. Björg var komin í 
draumastarfið í banka þegar allt hrundi. Hún var um það bil að ljúka viðbótarnámi 
sem hún fór í til að styrkja sig í því starfi sem hún síðan missti. Björg kaus að 
fara í framhaldsnám í   viðskiptafræði í stað þess að þiggja starf sem henni 
bauðst. 

•	 Gunnar Bjarnason, 45 ára, kvæntur og þriggja barna faðir. Hann var í tímabundnu 
verkefni sem fjármálastjóri hjá byggingafyrirtæki og var sagt upp ásamt 
framkvæmdastjóra. Hann  hefur víðtæka starfsreynslu og hefur sinnt tveimur 
launuðum verkefnum með námi. Hann stundar nám í stjórnun og stefnumótun. 

•	 Ragnar Tryggvason, 27 ára, býr með kærustu og er barnlaus. Hann vann í banka 
og fannst starfið orðið leiðigjarnt þegar hann missti vinnuna rétt fyrir hrun. Ragnar 
hafði ekki hugsað sér að fara strax í meistaranám heldur stefndi hann ákveðinn að 
námi við erlendan háskóla eftir fáein ár. Eftir bankahrun sá hann ekki fram á að 
það yrði að veruleika. Ragnar valdi sér námsleiðina fjármál fyrirtækja.

•	 Hörður Björnsson, 31 árs, tveggja barna faðir og kvæntur. Hann starfaði í banka 
og hefði viljað vera búinn að mennta sig meira þegar hann vann þar því hann 
gerði sér grein fyrir að það væri forsenda fyrir því að komast þar til metorða. 
Einnig fannst honum hann skorta fræðilega þekkingu. Hörður var alltaf of 
önnum kafinn til þess að fara í nám en valdi nám í viðskiptafræði, nánar tiltekið 
í reikningsskilum, þegar honum var sagt upp.

•	 Guðlaug Vignisdóttir, 35 ára á þrjú börn og eiginmann. Hún hefur sinnt 
skemmtilegum störfum en verið óheppin með aðstæður sem hafa valdið því að 
hún hefur farið á milli starfa. Þau eru óvenju mörg miðað við það sem eðlilegt 
gæti talist. Hún valdi sér að nema markaðsfræði og alþjóðaviðskipti.

2.2 Framkvæmd og gagnasöfnun 
Áður er gagnaöflun hófst tilkynnti ég til Persónuverndar um eðli og framkvæmd 
rannsóknar. Viðtölin voru tekin á tímabilinu október 2009 til maí 2010. Ég bauð 
þátttakendum að mæta til viðtals á skrifstofu mína hjá Náms- og starfsráðgjöf 
Háskóla Íslands á þriðju hæð á Háskólatorgi. Það hentaði öllum vel nema einum 
viðmælanda sem fór fram á að viðtalið yrði tekið upp á eigin heimili. Hvert viðtal 
var 40 - 50 mínútna langt. Áður en viðtal hófst fékk ég leyfi þátttakanda til þess að 
hljóðrita það og hver og einn undirritaði sérstakt eyðublað þar sem hann samþykkti 
þátttöku í rannsókninni. Einnig var tekið fram að honum væri heimilt að hætta 
þátttöku hvenær sem væri. Ég tók fram að hljóðritun yrði eytt þegar niðurstöður 
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væru tilbúnar. Þátttakendum bauðst að lesa lýsingu á rannsókninni, helstu 
markmiðum og hvernig hún yrði framkvæmd. Í viðtölunum var stuðst við sérstakan 
viðtalsramma (sjá fylgiskjal 1) en þess var gætt að beina ekki viðtalinu of fljótt í 
ákveðinn farveg. Eins og Taylor og Bogdan (1998) benda á getur rannsakandinn 
þá farið á mis við mikilvægar upplýsingar frá viðmælanda sínum. Rannsakandi á 
frekar að spyrja opinna spurninga til þess að ná fram sögu í þeim tilgangi að dýpka 
skilning á reynslu viðmælanda. Spurningaramminn sem ég studdist við stuðlaði að 
markvissri upplýsingaöflun og var að mínu mati nógu stýrandi til að ég fengi sams 
konar upplýsingar frá öllum þátttakendum.

2.3 Úrvinnsla gagna
Viðtölin sem voru hljóðrituð stafrænt voru afrituð orðrétt innan tveggja daga, 
utan einu sinni að það leið vika frá viðtali að skráningu. Alls eru 235 blaðsíður af 
vettvangsnótum.Við afritun reyndi ég að eyða öllum persónuauðkennum í nótum. 
Þegar ég hafði tekið þrjú viðtöl hóf ég greiningu á gögnunum.  Um leið og ég 
afritaði hvert viðtal skráði ég greinandi athugasemdir og hugleiðingar í lokin. Við 
gagnagreiningu studdist ég við nálgun grundaðrar kenningar (grounded theory) en 
í henni felst að gögnin eru greind jafnóðum. Ég las hvert viðtal nokkrum sinnum 
og strikaði undir það sem mér fannst skipta máli. Þetta kallast opin kóðun (open 
coding). Ég valdi síðan úr nokkur kóð sem mér fannst áberandi og líkleg til þess 
að varpa ljósi á rannsóknarspurningar mínar og dró út þemu (themes) til þess að 
fjalla um í niðurstöðum. Þau voru í samræmi við upplýsingar sem ég hafði vonast 
til að spurningaramminn skilaði. Við kóðun eða flokkun upplýsinga sem komu fram 
við lestur vettvangsnótna beitti ég sífelldum samanburði (constant comparative 
method). Í sífelldum samanburði felst að sækja upplýsingar í gögnin og bera 
þær saman við þá flokka sem þegar eru komnir.  Þessi leið er valin til þess að 
fá sem mestar upplýsingar um tiltekið atriði og öðlast þannig djúpan skilning á 
því (Creswell, 2007). Þegar greining er hafin á þennan hátt er hægt að bæta næsta 
viðtal í ljósi þeirrar vitneskju sem komin er. Ég valdi síðan fimm þemu með það að 
markmiði að svara rannsóknarspurningunum sem ég setti fram í lok inngangskafla. 
Þau eru:

1. Líðan: í aðdraganda „bankahruns“ / við og eftir atvinnumissi 
2. Gildi og forgangsröðun verkefna í lífinu
3. Ýmsar breytingar (innri og ytri) sem meðal annars hafa áhrif á forgangsröðun 

og ákvarðanir 
4. Að ákveða að fara í nám í ljósi óvenjulegra aðstæðna 
5. Námsval 
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 Í umfjöllun um rannsókn í niðurstöðukafla, þar sem ég vitna í viðmælendur máli 
mínu til stuðnings, set ég beinar tilvitnanir innan gæsalappa, hvort sem um stakt orð 
eða heila setningu er að ræða. Þegar orð eru fjarlægð set ég þrjá punkta í staðinn. 
Lengri tilvitnun er inndregin og aðgreind frá megintexta og engar gæsalappir 
notaðar.

2.4 Helstu siðferðilegir þættir og aðferðafræðileg áskorun 
Þátttakendur í rannsókn minni störfuðu allir í viðskiptalífinu þar sem komið hefur á 
daginn að margt óeðlilegt átti sér stað og ýmsir hafa bent á að þar hafi ráðið ríkjum 
óvenjulegt siðferði (Vilhjálmur Árnason o.fl., 2010). Ég var viðbúin því að hlusta á 
viðkvæmar trúnaðarupplýsingar um menn og málefni sem ég hef ákveðnar skoðanir 
á. Taylor og Bogdan (1998) benda á að rannsakandi þurfi að gæta þess að halda 
sjálfum sér og sínum eigin skoðunum utan við rannsóknina. Að mínu mati tókst 
það ágætlega.
 Þar sem atvinnumissir er þungbær reynsla mátti ég gera ráð fyrir því að viðtöl 
yrðu persónuleg, sérstaklega þegar horft er til þess við hvaða aðstæður viðmælendur 
mínir misstu vinnuna. Sigurður Kristinsson (2003) bendir á að opin viðtöl, eða 
djúpviðtöl eins og aðferðin er einnig kölluð, geti komið af stað tilfinningalegu róti 
og rannsakandinn þurfi að gæta þess að halda viðtalinu utan áhættusvæða. Ég tel að 
fyrri reynsla mín af því að ræða við ókunnuga í fyllsta trúnaði og fagleg vitund úr 
starfi sem náms- og starfsráðgjafi hafi stuðlað að því að viðtölin tóku aldrei skaðlega 
stefnu þó að mjög persónuleg málefni hafi verið rædd. 
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3. Niðurstöður

Tilgangur rannsóknarinnar var að fá innsýn í líf níu háskólamenntaðra einstaklinga 
sem ákváðu að setjast aftur á skólabekk þegar þeir misstu vinnuna og öðlast þannig 
betri skilning á aðstæðum þeirra sem stóðu í svipuðum sporum á erfiðum tímamótum. 
Í viðtölunum við þátttakendur var lögð áhersla á að fá sögu þeirra í þeim tilgangi að 
greina hvað þeir ættu sameiginlegt og varpa þannig ljósi á hvað lægi til grundvallar 
þegar teknar eru mikilvægar ákvarðanir um framtíðina við óvæntar aðstæður. Fimm 
meginþemu komu fram við greiningu gagna en niðurstöðum er skipt í fjóra kafla 
með hliðsjón af þeim.
 Fyrst verður fjallað um líðan viðmælenda sem lýsir upplifun þeirra af aðstæðum 
sínum í aðdraganda bankahruns og kringum atvinnumissi. Þótt ekki sé sérstök 
rannsóknarspurning um líðan tel ég mikilvægt að fjalla sérstaklega um hvernig 
þátttakendum leið til þess að auka skilning á aðstæðum þeirra. Því næst verður 
skoðað hvort gildi og forgangsröðun verkefna hafi breyst við reynslu af atvinnumissi 
og bankahruni. Síðan verða dregnar saman helstu ástæður fyrir því að viðmælendur 
ákváðu að fara í meistaranám við atvinnumissi og hvernig í breytingum felast oft 
tækifæri. Að lokum verður námsval þátttakenda skoðað, helstu ástæður fyrir valinu 
og hvaða væntingar þeir hafa til námsins.

3.1 Líðan
Aðdragandi
Fyrir bankahrun árið 2008 sinntu viðmælendur ólíkum störfum en öll nýttu þau 
háskólamenntun sína á sama vettvangi; þau lifðu og hrærðust í heimi viðskipta. Þau 
eiga margt sameiginlegt; eru öflugir einstaklingar, duglegir, hugmyndaríkir og góðir 
starfskraftar – virðast heil í því sem þau taka sér fyrir hendur. Þegar bankakerfið 
hrynur missa þau öll atvinnu sína, fyrirtæki hverfa af sjónarsviðinu, deildum er 
lokað og ekki stendur steinn yfir steini í nánasta starfsumhverfi þeirra. Friðrik tapar 
aleigunni rétt í þann mund er hann sér fyrir endann á þrotlausri vinnu sem hafði 
tekið tvö ár og fólst í að selja viðskiptahugmynd sína. Björg var um það bil að 
ljúka viðbótarnámi til þess að geta sinnt betur draumastarfinu í bankanum. Jóna 
og Kristinn voru komin í ábyrgðarstöður hvort  í sínum banka; hann aðeins 25 ára 
gamall og hafði engan tíma til þess að fara utan í meistaranám eins og hann vildi 
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gjarnan gera. Hún var búin að starfa í banka frá 15 ára aldri, þá í sumarafleysingum 
og nú komin með yfir áratuga reynslu á þessum vinnustað. Hafdís naut sín í litlu 
innflutningsfyrirtæki sem þreifst vel í góðærinu en hana langaði að læra meira og 
var búin að finna skóla erlendis sem henni leist vel á. Gunnar og Ragnar voru farnir 
að huga að breytingum; Ragnar var orðinn leiður á eignastýringu og langaði að 
skipta um starf innan bankans. Þar voru mörg störf sem hann gat hugsað sér að 
sinna þangað til að hann færi í frekara nám. Hann var ákveðinn í að stunda það við 
erlendan háskóla. Gunnar var hins vegar í tímabundnu verkefni sem hann sá fyrir 
endann á. Hörður og Guðlaug skera sig aðeins úr hópnum. Hörður bjó yfir þannig 
upplýsingum, starfs sín vegna, að hann gerði sér betur grein fyrir og í lengri tíma 
en hinir að hverju stefndi í íslensku efnahagslífi. Hann reiknaði samt sem áður ekki 
með því að missa vinnuna. Guðlaug hafði sinnt fleiri störfum en aðrir viðmælendur 
eftir að hún lauk háskólanámi sínu, hún hafði bæði sagt starfi upp sjálf en einnig 
verið sagt upp. Þar virtist hún búa yfir ákveðinni reynslu umfram hina viðmælendur 
að Gunnari undanskildum. Hann hafði reynslu af því að missa vinnu þegar honum 
var sagt upp starfi sem hann var skömmu síðar endurráðinn í. Þess vegna upplifði 
Gunnar atvinnumissi, sem hann lýsti sem mjög erfiðri reynslu, en reyndi ekki 
atvinnuleysi. 
 Allir þátttakendur eru sammála um að árið 2008 hafi verið þeim mjög erfitt 
en breytingar í starfsumhverfi komu verr við konurnar í hópnum. Meðal annars 
breyttist andrúmsloftið á vinnustað og víða stjórnunarstíllinn líka. Í bankanum hjá 
Jónu bar á tortryggni og yfirmaðurinn tók upp á því að öskra á alla:

Það sem breyttist hjá okkur er að við förum að vera varfærnari 
með allt, við verðum stressuð því við töpuðum sem sagt á 
fjárfestingu í janúar 2008 ... og það var náttúrlega meira öskrað 
á mann ... hann átti það til bara að hella sér yfir fólk og öskra 
jafnvel yfir heilan sal sko á þig.

Vinnustaðurinn hafði stækkað hratt og Jónu fannst hún vera orðin „meira bara peð í 
stóru fyrirtæki“ þegar hún snéri til baka eftir fæðingarorlof snemma árs 2007.
 Björg, sem missti vinnuna á fyrsta ársfjórðungi 2008 segir að hún hafi verið 
undir miklu álagi að selja í peningamarkaðssjóði „við áttum að selja sem mest í 
þessa sjóði ... í þessu átaki hugsaði ég bara ég get samt ekki gert það á móti minni 
sannfæringu“. Starfsfólkið hafi verið eins og dáleitt af hvatningarræðum yfirmanna 
sem létu líkt og allt léki í lyndi. Hún taldi sig hafa þurft ákveðna fjarlægð í tíma og 
rúmi til þess að gera sér grein fyrir hversu alvarlegt ástandið hafi verið orðið:
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... þeir eru náttúrulega alveg ég held sko þeir eru náttúrlega má 
segja algjörir leiðtogar þessir menn. Og [bankastjórinn] sem 
maður hlustaði á, þetta var bara hann gat bara þú veist breytt 
vatni í vín eða eitthvað þú veist hann var bara þannig, hann 
talaði og það var bara þú veist. Þegar ég var farin frá bankanum 
löngu eftir á þá var ég með fullt af vinum sem voru ennþá að 
vinna, þau voru ekki enn að kveikja þrátt fyrir þú veist þeir 
voru ekkert að kveikja að þeir væru að gera neitt rangt í svo 
langan tíma.

  Ragnar, Kristinn og Hörður sem einnig störfuðu í bönkum tjáðu sig af meiri 
yfirvegun um starfsumhverfi sitt í aðdraganda hrunsins en konurnar fjórar. Að 
einhverju leyti má útskýra það með ólíkum aðstæðum þeirra en eflaust má gera ráð 
fyrir að tjáningarmáti kynjanna sé mismunandi. Kristinn og Ragnar eru barnlausir 
og ekki með skuldbindingar sem börnum fylgja, enginn þeirra þriggja var með há 
lán á bakinu til þess að hafa áhyggjur af og þeir voru búnir að fá leið á því sem þeir 
voru að gera. Herði leið „tiltölulega óþægilega með þetta um sumarið“ en tekur 
fram að það væri „ekkert annað hægt að gera heldur en að halda áfram“. Ragnar 
lýsir sinni upplifun þannig:

Mér fannst ekkert gaman í vinnunni sko. Þú veist það var 
skemmtilegt fólk sem ég var að vinna með en það sem ég var 
að vinna við fannst mér ekkert sérstaklega skemmtilegt og þess 
vegna var ég ekkert, mér leið ekkert illa þó ég missti vinnuna 
sko. ... þú veist ég var aldrei neitt eitthvað svakalega stressaður 
yfir þessu sko ... ég held að það sé meira fólk sem að ... sem er 
með kannski þrjú börn og eitthvað svona og bara pælir rosalega 
mikið í þessu og er rosalega stressað ... .

 Í deildinni sem Kristinn vann í vissu menn í hvað stefndi og gátu lítið aðhafst 
og biðu átekta „maður gat lítið gert þannig séð ... það var leiðinlegt að allt var að 
hrynja en það var samt spennandi“. Gunnari fannst sér ekki lengur treyst til að sinna 
starfi sínu og segir eigendur fyrirtækisins hafa gripið til eigin ráða:

... annar eigandinn ... segir að hm vegna eh í rauninni stöðu 
félagsins að þá þurfi þeir sem eigendur að grípa til ákvarðana 
og gjörninga sem hvorki ég né framkvæmdastjórinn mundu 
sennilega skrifa undir ... það var búin að myndast svona smá 
gjá á milli framkvæmdastjóra og míns annars vegar og eigenda 
hins vegar þar sem þeir höfðu verið að í raun og veru að fara 
beint á starfsmenn og stjórna svona bakdyramegin.
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Atvinnumissir
Í þessum hópi einstaklinga sem ég ræddi við er greinilegt að karlmennirnir fimm 
sættu sig betur við breytingarnar á starfsumhverfinu og síðar atvinnumissinn en 
konurnar fjórar. Þær tóku uppsögn frekar illa og lýstu mikilli eftirsjá að starfinu og 
lífsmynstrinu sem því fylgdi. Jóna skar sig úr hópi kvenþátttakenda að því leyti að 
hún bar mun meiri ábyrgð í starfi en hinar konurnar. Karlmennirnir virtust frekar 
tilbúnir fyrir breytingar og vildu jafnvel komast út úr aðstæðum sínum sem voru 
orðnar þrúgandi. Kristinn hugsaði hlutina „mjög kalt og hlutlaust og án tilfinninga“ 
og fannst það „frelsandi að einhverju leyti“ að missa vinnuna. Hann segist hafa 
verið mjög „rólegur“ og eiginlega hafa viljað „fá að missa vinnuna“:

 ... sko ... ég bara hugsaði ég nenni þessu ekki. Ég nenni ekki að 
vera í einhverri svona, svona depurð og einhverju svona ástandi 
inni í miðju fjármáladæminu þegar það er einhvern veginn búið 
að missa ljómann ... .

 Friðrik var mjög meðvitaður um að ástandið á fjármálamörkuðum væri slæmt 
„það vissu allir hvað var að fara að gerast þannig en ekki endilega að þetta yrði 
svona slæmt en menn reiknuðu með því að árið 2008 yrði erfitt ...“. Það var eins og 
hann væri bundinn fjötrum því að hann vildi „losna“ út úr þrúgandi aðstæðunum 
og fann næstum því fyrir létti þegar allt hrundi. Hann hefur trú á framtíðina og að 
heimur batnandi fari og vandamálin séu til að leysa þau:

... þá var maður hálffeginn þegar þetta bara sprakk allt í loft 
upp að geta þá bara, jæja ok, bara snúið sér að einhverju öðru. 
Óvissunni einhvern veginn eytt og hægt að bara marka nýja 
leið. ... ég er tiltölulega bjartsýnn að eðlisfari, hef einhvern 
veginn alltaf ímyndað mér að maður gæti reddað hlutunum – 
maður gerir það bara það er sama hvað kemur upp á.

Afstöðu Ragnars til þess að missa vinnuna má túlka sem æðruleysi eða jafnvel 
eins konar bjartsýniskæruleysi. Þeir Friðrik nota orðið „reddast“ nokkuð oft og er 
Ragnar sannfærður um að allt fari á besta veg eins og Friðrik:

Ég leit aldrei á það sem, sem þú veist ég hugsaði aldrei bara: 
Guð minn góður hvað gerist ef ég missi vinnuna sko það var 
aldrei sú hugsun sko ... ég hugsaði bara að þetta myndi reddast 
sko ... ég mundi bara finna eitthvað út úr þessu.  
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Hörður sker sig að einhverju leyti úr hópi karlanna því hann átti ekki von á að missa 
vinnuna og því er ekki óeðlilegt að meta það svo að uppsögnin hefði meiri áhrif á 
hann en hina ef til vill einnig í ljósi þess að hann er fjölskyldumaður:

... það kom mér reyndar á óvart að manni væri sagt upp maður 
hélt að maður fengi betri stöðu þarna ... maður svona reiknaði 
með því að hérna, maður reiknaði aldrei með því að manni yrði 
sagt upp þarna. Maður gegndi tiltölulega svona mikilvægri 
stöðu og hafði mikla innsýn í hlutina, hvernig þeir voru.

 Þrátt fyrir öskrandi yfirmenn og leiðinlegt andrúmsloft á vinnustað gat Jóna 
illa sætt sig við að vera sagt upp, það kom henni á óvart og hún tók því afar illa. 
Henni leið þó ekki mjög vel í vinnunni, í umhverfi sem virtist frekar karllægt og 
viðurkenndi að hana langaði í annað starfsumhverfi:

... ég átti ekkert von á að ég myndi missa vinnuna .... ég var 
ótrúlega sár.... náttúrlega reið, grét bara og hérna þetta er 
náttúrlega mjög skrýtin  tilfinning. ... Ég stóð mig ágætlega 
og allt það en mér fannst ég oft óörugg í starfi og þetta er 
náttúrulega rosalegar ákvarðanir sem er verið að taka þar ... 
mig langar að vera svona í minni einingu og einhvern veginn 
sem mér finnst ég hafa meiri kontrol á ... það sem var líka 
erfitt þarna í [bankanum] það var rosalega fullt af einhverjum 
kjaftasögum sem þú þurftir að vera að hlusta á ... og það gerðist 
rosalega mikið eftir klukkan fjögur og þegar þú varst bara ein 
af fáum stelpum í þessu þá varst þú oft dálítið útundan í því 
máli.

 Björg, ólíkt Jónu, var í hópi þeirra sem misstu vinnuna tiltölulega fljótt eftir 
að duldar hópuppsagnir hófust í bönkunum. Hún hafði líka mun styttri starfsaldur. 
Uppsögnin kom henni samt á óvart eins og Jónu og kom mjög illa við hana þar sem 
hún taldi sig vera á réttum stað og var í þann mund að ljúka viðbótarnámi því til 
stuðnings: 

... en að sama skapi vissi maður að maður var náttúrulega aldrei 
öruggur en jú ég hugsaði samt: ekki ég ... Ég man eftir því þegar 
ég sá nafn starfsmannastjórans á símanum mínum að hringja þá 
vissi ég hvað var að hérna, en að sama skapi óraunverulegt ... 
mér finnst þetta bara eitt af því erfiðasta sem ég hef lent í, bara 
virkilega erfitt ... þetta var ótrúlega skrýtin tilfinning ... ég bara 
fór að gráta. ... svo upplifði maður náttúrulega allt þetta, reiðina 
og þú veist og sorgina náttúrulega að vera búin að missa vinnu 
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og þetta, þessi breyting sem maður hafði ekki valið sér.

 Eftirsjá í starfinu var minni hjá Hafdísi en Björgu og Jónu. Hún var búin að 
ákveða að fara í nám til Bretlands og var því að einhverju leyti andlega undirbúin 
því að segja skilið við starfið. Hafdís átti hins vegar erfitt með að takast á við 
atvinnuleysið sem fylgdi í kjölfarið og fannst haustið 2008 lengi að líða. Hún missti 
taktinn í daglegu lífi, eins og svo margir gera sem missa þann fasta punkt í tilverunni 
sem atvinnan er hverjum manni, og var ósátt við öfgakennt líferni sitt:

... mér finnst sko eins og þetta hafi verið mörg ár ... ég fór að 
vinna í líkamsrækt marga klukkutíma á dag sem var náttúrulega 
komið langt fram yfir skynsamleg mörk undir lokin.  

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður um líðan þátttakenda í aðdraganda 
bankahruns og við atvinnumissi er ljóst að þeir sem misstu vinnuna rétt fyrir 
bankahrun  gerðu sér síður grein fyrir að uppsögn væri yfirvofandi og voru því 
verr búnir undir slíka reynslu. Konurnar í hópnum eru ósáttar við breytingarnar en 
karlmennirnir tala frekar um spennandi tíma. Þó var aðeins ein þeirra komin í starf 
sem hún sá sig í til framtíðar.  Enginn karlanna var kominn í draumastarfið sem þeir 
litu á sem framtíðarstarf og útskýrir það ef til vill að einhverju leyti afstöðu þeirra 
til atvinnumissis sem virtist yfirveguð og bera merki um litla eftirsjá að starfinu.

3.2 Gildi og forgangsröðun 
Endurskoðun gilda
Þátttakendur stóðu á tímamótum eftir að þau misstu vinnuna og við þannig aðstæður 
líta margir yfir farinn veg og vega og meta fyrri ákvarðanir sínar. Viðmælendur 
eiga það sameiginlegt að meta mikils að mennta sig og víkka sjóndeildarhringinn 
með því að ferðast og langa til þess að fara í skóla erlendis. Þau hafa öll áhuga á 
íþróttum og stunda einhverja eftirfarandi íþróttagreina reglulega og þrír keppa í sinni 
íþrótt: golf, handbolta, fótbolta, dans, skíði. Þannig einstaklingum fylgir gjarnan 
mikið keppnisskap. Flestir taka þátt í einhverju félagsstarfi, þrír hafa verið virkir í 
stjórnmálum og einn í skátastarfi. Af þessu má sjá að viðmælendur eru áhugasamir 
um að taka þátt í að móta samfélagið. Þau voru öll eftirsóknarverðir starfskraftar og 
fram kemur að þau fengu vinnu út á gott orðspor sitt og tengslanet. Öll fengu þau 
einhvers konar atvinnutilboð fljótlega eftir að þau misstu vinnuna sem þau höfnuðu 
þegar búið var að taka ákvörðun um að fara í meistaranám. Guðlaug er hógvær og 
líkir því við heppni að vera góður starfskraftur þegar hún var ráðin í nýja vinnu eftir 
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að hún missti atvinnuna „mér til happs þá býður minn fyrri yfirmaður mér annað 
starf“. Hörður dregur ekki dul á að honum finnist hann vinna verk sín vel og hafa 
verið á réttri hillu:

Maður var nú tiltölulega góður með sig þegar maður var í 
þessum bransa þannig að maður fann hjá sér marga styrkleika 
í því og þarna fékk ég alla vega hrós fyrir það hvernig maður 
tæklaði tiltölulega erfiðar aðstæður og gat svona náð að keyra 
það í gegn af miklum krafti þannig að maður fann marga 
styrkleika hjá sér þegar þetta var í sem allra mesta brjálæðinu 
þarna.

Það kemur fram hjá öllum viðmælendum að þau hafi fulla trú á getu sinni til að 
leysa verkefni lífsins hvort sem um er að ræða í námi, vinnu eða á heimavelli. 
Guðlaug hefur „algjörlega trú á því að [hún] klári þetta og fái vinnu sem fyrst“. Jóna 
býr yfir mikilli reynslu og er eftirsótt á sínum vettvangi:

Ég veit að hérna starfsmannastjórinn í [bankanum] hefur haft 
sko þú veist verið að spyrja frétta af mér hvort ég sé á lausu og 
svona og þú veist að maður er kominn með náttúrulega rosalega 
þekkingu ... .

 Kristni var aftur boðið gamla starfið sem hann sinnti fyrir hrun nokkru eftir að hann 
hóf námið og stundar það nú með fram náminu:

Mér fannst það mjög gott að af öllum þeim sem var sagt upp 
ætli það hafi ekki verið um 20 manns sagt upp þá var haft 
samband við mig, já einn af þeim þannig að það er mikið hrós 
sko ... ég var sá eini sem var beðinn um að koma aftur sko. ... 
þeir mátu mín störf mikils ... og starfsmannastjórinn hringdi í 
mig og bauð mér fastráðningu í annarri deild ... .

 Þau virðast öll skynsöm í fjármálum eins og Gunnar sem var ekki með „bólginn 
efnahag“ og gat þess vegna „tekið á móti þessari kreppu án stórra áfalla“. Ragnar 
„passaði sig á að spara“ og „er á þú veist 14 ára gömlum bíl“ og „keypti pinkulitla 
íbúð í 108 hverfinu“. Hörður „datt svo sem aldrei inn í þennan góðærispakka“ og 
er feginn að þetta „kapphlaup sem er búið að vera í þjóðfélaginu sé svona nokkurn 
veginn búið svona þetta góðæriskapphlaup“.  Jóna sker sig úr hópnum að því leyti 
að hún er sú eina sem segir fjölskylduna illa stadda fjárhagslega en það muni ekki 
koma að sök „bara af því að við eigum góða foreldra sem hafa hjálpað okkur“.
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 Viðmælendur úr bankageiranum lögðu sig fram um að vinna af heilindum, með 
eigin gildi og forgangsröðun að leiðarljósi, þó að það hafi að vissu leyti unnið gegn 
þeim þar sem gerðar voru miklar kröfur um að selja sem mest. Björg fann fyrir því 
í sinni deild: 

... maður vill alltaf gera það besta fyrir fólk auðvitað ... þegar 
þú ert kominn á vissan aldur ... er voðalega gott að hafa eitthvað 
inni á bók ... en það var ekki vinsælt í minni deild því við áttum 
að selja sem mest í þessa sjóði. 

Það virðist hafa verið ákveðin áskorun í þessari stöðu, þar sem keppst var um 
að selja sem mest, að fara eftir eigin fullvissu, „... ég get samt ekki gert það á 
móti minni sannfæringu“ fullyrðir Björg. Kristni finnst erfitt að sætta sig við 
að hafa eytt tíma og orku í að halda fyrirtæki á floti sem hann veit nú að gat 
ekki annað en sokkið; nauðsynlegum upplýsingum var hins vegar haldið frá 
honum:

... maður komst að því seinna að það var svo margt sem var 
í gangi sem bara dæmdi þetta til að misheppnast nánast frá 
upphafi og það er það sem er svo dapurlegt og maður verður 
svona reiður eftir á að hafa verið þarna og vinna þarna og reyna 
bæði fyrir sjálfan sig og svo fyrir fyrirtækið að gera það betra 
en svo eru aðrir menn sem störfuðu þarna [innan bankans] sem 
í rauninni bara eyðilögðu þetta allt og það átti aldrei von sko 
... þetta var bara tímaspursmál að allt færi þarna á hliðina og 
kæmist upp ... það á hellingur eftir að koma í ljós ... á næstu 
misserum og árum.

Forgangsröðun við breyttar aðstæður
Margt vísar til þess að forgangsröðun verkefna hafi breyst hjá viðmælendum mínum 
í kjölfar atvinnumissis og bankahrunsins. Sumir tengja breytinguna beint við breytt 
hugarfar og aðstæður, aðrir við aldur og aukinn þroska. „... svona já með reynslu, 
að maður svona fær nýja sýn alltaf hverju sinni á hvað er mikilvægt í lífinu og hvað 
ekki“ segir Friðrik. Björg bendir á að í sínu nærumhverfi sé fólk meira heima hjá 
sér og líkar það vel „en það hefur verið að bætast við að fólk er bara meira að hugsa 
um fjölskylduna og það er bara jákvætt“. Hafdís hefur lengi sett sér markmið og 
endurskoðar hún þau reglulega. Þannig sér hún að þrátt fyrir mikinn metnað sinn í 
að ná langt í lífinu hefur hún breytt forgangsröðun sinni:
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... að þegar bara svona herjar á þá færast þessi félagslegu gildi 
okkur nær ... maður reynir að setja sér markmið að vera virkari 
í samskiptum við foreldra ... það skiptir þau máli. 

 Þegar tekið er saman hvernig vinnuumhverfi viðmælendur sækja í er nokkuð 
augljóst að konurnar í hópnum tala um að hafa jafnvægi í tilverunni og leggja upp 
úr því að vinnan sé skemmtileg. Þær tala allar um að við breyttar aðstæður sínar 
eftir bankahrun hafi þær meiri tíma til þess að sinna börnum og heimili. Hafdís 
á ekki börn sjálf en er í sambúð með þriggja barna föður. Jóna er nú í námi með 
nýfætt barn og langar að nýta tækifærið og breyta forgangsröðun hjá sér: 

... ég var nú bara oft búin að hugsa að byrja í janúar að sækja 
um störf aftur en ég sé hérna bara þegar maður fær svona lítið 
kríli í fangið þá vill maður, langar manni að vera lengur heima 
... mér finnst líka kannski skipta meira máli að maður sé að 
hérna finna sér starf þar sem ég er glöð og ánægð og finnst ég 
ráða mjög vel við. 

Björg segist hafa tekið þá meðvituðu ákvörðun að sinna heimilinu meira en 
eiginmaðurinn sem starfi mikið erlendis. Hún tekur í sama streng og Jóna og orð 
hennar eiga í raun við þær allar og þurfa ekki frekari túlkunar við: 

Mig langar bara að vinna þar sem ég er glöð og ánægð með 
góðu fólki og ... get nýtt eitthvað það sem ég hef lært ... vil hafa 
gott jafnvægi ... ég vil hafa tíma ... taka þátt í lífi barnanna. 

Svona breytingar fá einstaklinga til þess að líta sér nær og spyrja sig áleitinna 
spurninga eins og Björg:

... en kannski með þetta fall, kannski ég veit það ekki, kannski 
er þetta að staðfesta bara enn þá meira hvað skiptir máli í lífinu 
að þú veist að það er rétt að vinnan á ekki að vera allt. 

Friðrik virðist ekkert sérlega áhugasamur um að sækjast eftir auði með nýrri 
menntun sinni. Hann segir viðskiptafræðina í mesta lagi „tryggja örugga vinnu“ 
í venjulegu árferði. Hann hefur greinilega áhuga á færninni sem menntunin færir 
honum  og verkefnunum sem hún gerir honum kleift að vinna:

... ég meina ég gæti alveg ímyndað mér að sko business hvort 
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sem það er einhver business sem að skilar peningum eða bara 
einhver verkefnastjórnun í einhverju nonprofit einhverju. Það 
þarf samt ákveðna færni og þekkingu til að stjórna því og gera 
það þokkalega vel.

Viðmælendur eru duglegir og áhugasamir einstaklingar sem vinna af heilindum 
í hröðum heimi viðskipta þar sem mikið er í húfi bæði fyrir þá sem kaupa og þá 
sem selja. Það gat verið erfitt fyrir starfsfólk bankanna að samræma viðhorf og 
gildi viðskiptavina bankans annars vegar og  þær kröfur sem gerðar voru til þeirra 
um arðsemi. Sjálfstraust þátttakenda er gott og ekki er áberandi kynjamunur á 
tjáningarmáta. Þó kemur nokkuð skýrt fram að meðal þátttakenda í rannsókninni 
eru það frekar karlarnir sem stefna á toppinn en konurnar sem tala frekar um að 
vilja meiri tíma með fjölskyldunni. Þátttakendum svíður að hafa lagt mikið á sig 
til þess að byggja upp fyrirtæki og reyna að leysa verkefni svo allra hagur hafi 
verið virtur. Á sama tíma grófu aðrir innan fyrirtækisins undan svo að lokum fór 
allt í þrot. Fyrirtækjamenning var sterk og önnur gildi en viðmælenda réðu hvernig 
var forgangsraðað á vinnustaðnum. Ljóst er af orðum viðmælenda að þeim var 
engin eftirsjá í umfangsmiklu skemmtanahaldi sem tíðkaðist að þeirra sögn víða í 
fyrirtækjum á þessum vettvangi fyrir hrun bankanna.

3.3 Í breytingum felast oft tækifæri
Að ákveða að fara í nám
Viðmælendur mínir ætluðu flestir að mennta sig frekar á einhverjum tímapunkti en 
það var bara of mikið að gera. Þau voru komin í spennandi störf og jafnvel að sinna 
barneignum líka svo aldrei virtist tíminn heppilegur. Björg hafði bætt við sig námi á 
sérsviði sínu á meðan hún var í fæðingarorlofi en hún hafði ekki sérstaklega hugleitt 
meistaranám fyrir hrun.
 Þátttakendur gera sér öll grein fyrir og tala um að þeir sem mennta sig á annað 
borð virðast sífellt bæta við sig námi og í samkeppni um störf þarf meiri menntun 
en BS-próf. Það muni því alltaf koma sér vel að hafa meistarapróf og Kristinn 
fullyrðir að þó að hann muni ekki starfa sem hagfræðingur í framtíðinni „þá hjálpar 
það alltaf að hafa menntunina“ og „þetta er eitthvað sem alltaf kemur að notum“ 
telur Hafdís. Jóna segir að af 160 umsækjendum um starf í sínum banka eftir hrun 
hafi helmingurinn verið með „master eða doktorspróf“. Jóna byrjaði í meistaranámi 
árið 2003 en hætti fljótlega því að henni fannst álagið of mikið á fjölskylduna. 
Henni leiddist líka að enginn í náminu gaf sér tíma til þess að spjalla „það voru 
allir bara einhvern veginn að flýta sér“. Hún hafði alltaf stefnt að því að ljúka við 
meistaranámið en gaf sér aldrei tíma. Jóna ákvað að nýta þessar breytingar sem hún 
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stóð frammi fyrir við atvinnumissinn til þess að losa sig úr aðstæðum sem hún var 
ósátt við og afla sér menntunar svo að hún gæti sótt á önnur mið:

... í raun og veru þá finnst mér ég dálítið föst núna og það er 
hluti af því, ástæðan fyrir því að ég fór í námið var að brjótast 
út úr þessu munstri ... þetta er eiginlega eins og ég segi þetta er 
svona miðinn út úr bankageiranum og vonandi komast í þá átt 
sem mig langar, sem mig hefur í raun og veru lengi langað til 
að gera.

 Gunnar var í þeirri stöðu rétt fyrir uppsögn að hann sá fyrir endann á tímabundnu 
verkefni sem hann var ráðinn í. Hann hafði rúmlega 20 ára starfsreynslu sem 
viðskiptafræðingur og fannst orðin lítil áskorun fyrir sig á þeim vettvangi; hann hafði 
velt því fyrir sér í nokkurn tíma að snúa sér meira að stjórnun og stefnumótun. Hann 
sá tækifæri til að læra þau fræði þegar honum var sagt upp og það ýtti enn frekar 
á hann að félagi hans sem stóð í sömu sporum ætlaði líka að skrá sig í háskólann. 
Björg, Guðlaug og Hafdís sögðu það einnig hafa skipt þær máli að vinkonur þeirra 
skráðu sig í nám á sama tíma. Þær töldu allar að hinn gagnkvæmi stuðningur væri 
þeim mikilvægur. 
 Það kemur skýrt fram hjá öllum viðmælendum að þeir séu að vissu leyti að gera 
það besta úr aðstæðum sínum og nýta tímann vel til þess að verða eftirsóknarverðir 
starfskraftar í framtíðinni,  „... öll fyrirtæki halda að sér höndum, það var ekkert 
annað að gera en að fara í nám“ segir Friðrik og hann bætir við „... ég hafði alltaf 
hugsað mér að fara í framhaldsnám bara svona með fram vinnu ... af hverju ekki 
bara að fara í fullt nám?“. Þau nefna öll að þau vilji alls ekki fara á bætur og það 
kemur fram í orðum þeirra að þau líti ekki á sig sem atvinnulaus heldur frekar 
sem án atvinnu. Björg og Hafdís segja þó báðar að þetta hafi bara verið „svona 
þrautarlending“ að fara í nám. Björg er meðvituð um að hún þurfi að gera upp 
hug sinn og ákveða hvort hún ætli sér aftur inn í þennan geira, þá þurfi hún að 
auka menntun sína og hún bætir við „Það sem svona ýtti endanlega við mér var 
annaðhvort er að gefa þetta bara alveg upp á bátinn eða reyna að halda í við hina“. 
Þarna á Björg við fólkið sem hún myndi keppa við um störf „þegar fer að bjóða 
aftur vinnu“. Gunnar var líka meðvitaður um að hann þyrfti að styrkja stöðu sína á 
vinnumarkaði:

... sem var svolítið drifkraftur þarna á bakvið líka það er að 
maður að sjálfsögðu hugsaði með sér að þegar að efnahagurinn 
fer að komast í lag aftur þá náttúrlega er mun jákvæðara ... 
að koma út sem frískur nýr meistarastúdent heldur en að vera 
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með sitt grunnnám og segja að ég er búinn að vera nokkurn 
veginn atvinnulaus í tvö ár. Maður gerbreytir stöðunni að 
maður kemur með miklu meira bitastætt með sér úr námi. Það 
er líka bara fyrir sjálfstraust og allt þannig að vera að koma 
með meistaragráðu út í atvinnulífið ... .

Gunnar líkir menntuninni við „eitthvað bitastætt“ og tengir saman fræði og reynslu 
og líkir meistaranáminu og starfsreynslunni við púsluspil sem þarf að endurraða að 
einhverju leyti þó að margt þar hafi verið rétt lagt upphaflega. Björg segist kalla sig 
viðskiptafræðing en finnst lítið þar að baki eftir þriggja ára háskólanám. Hún kallar 
meistaranámið kjöt á beinin:

... ég er bara Guðs lifandi fegin að maður fór í master því mér 
finnst þetta bara miklu meira kjöt, mér finnst ég bara vera að 
læra eitthvað bara svona í fyrsta skipti á ævinni ... .

Hafdís og Hörður eru sammála hinum viðmælendunum um að það sé nauðsynlegt 
að mennta sig meira en til fyrstu háskólagráðu. Hafdísi fannst grunnnám sitt ef til 
vill vera of praktískt og skorta fræðilegan grunn, þess vegna segist hún hafa sótt 
um í Háskóla Íslands. Hún var búin að finna skóla fyrir meistaranám í Bretlandi en 
hætti við að fara vegna mikils kostnaðar eftir að bankakerfið hrundi. Hörður hefði 
viljað vera búinn að sækja sér meiri menntun bæði vegna mikilvægi þess að tryggja 
fræðin í sessi en einnig til þess að eiga greiðari leið á toppinn:

Það er vissulega ágætt að bæta við sig, tryggja þennan fræðilega 
grunn í sessi ... ég ætlaði alltaf í frekara nám ... bara til þess 
að komast sko ofar í þennan geira ... þegar hrunið verður þá, 
þá sannfærðist maður um það þú veist að ef maður ætlaði 
að fara inn í þennan geira aftur þá verðurðu að vera með 
framhaldsmenntun. 

Þegar teknar eru saman meginástæður sem viðmælendur telja að liggi til grundvallar 
því að fara í meistaranám við atvinnumissi þá er mest áberandi að allir nema einn 
voru búnir að ákveða að fara í meistaranám þó að á öðrum forsendum væri og öll 
eru þau meðvituð um mikilvægi menntunar í samkeppni um störf. Öll vilja gera 
það besta úr aðstæðum sínum og nýta tímann vel á meðan ekki bjóðast spennandi 
störf. Að vissu leyti var þetta þrautalending en betra en að fara á bætur. Nokkur 
þakka stuðning frá vini eða vinkonu sem voru í sömu aðstæðum og völdu einnig að 
mennta sig í kreppunni og öll sjá þau tækifæri felast í breyttum aðstæðum sínum.
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Að koma auga á tækifæri sem felast í breytingum
Viðmælendur misstu vinnuna á árinu 2008 og stóðu frammi fyrir breytingum sem 
þeir höfðu ekki kosið sjálfir. Fjórir af níu sáu ekki mikið eftir störfum sínum en 
breytingin, að vera svo til fyrirvaralaust án atvinnu, var samt sem áður óvænt og 
breytti lífi þeirra allra. Viðmælendum lánast að sjá tækifæri í breytingunum og þeir 
nýta sér þau á mismunandi hátt. Ragnar ætlaði sér ekki í meistaranám strax og því 
síður á Íslandi. Hann sá möguleika á að komast til náms erlendis með því að fara 
sem skiptinemi frá HÍ og láta þannig drauminn um að nema við erlendan háskóla 
rætast þrátt fyrir dýrtíð og hátt gengi erlendra gjaldmiðla. Ragnar var mjög ánægður 
með námið og dvöl sína í fjarlægri heimsálfu „það var bara frábært, alveg einstakt 
tækifæri að geta farið út í nám og búið þarna í hálft ár sko“. Hann tók fram að hann 
hefði aldrei farið á svo fjarlægar slóðir í fullt meistaranám og því hefði hrunið í raun 
stuðlað að mjög jákvæðri lífsreynslu og einstöku tækifæri.
 Gunnar hefur hugsað sér að nýta tækifærið sem nýja menntunin gefur honum, 
og láta gamlan draum rætast og stofna ráðgjafarfyrirtæki þegar hann lýkur 
meistaranáminu:

Ef það hefði ekki orðið neitt hrun þá hefði maður bara haldið 
áfram vegna þess að mannveran er oft þannig alla vega margir 
að þeir halda bara áfram í sinni rútínu, hafa marga drauma en 
gera ekkert úr draumum sínum ... það þarf alltaf það sem að 
heitir svona rude awakening er bara oft það sem við þurfum til 
þess að vakna af þessum Þyrnirósarblundi okkar sem lífið er 
stundum. Að vera bara í sömu hjólförunum út af því að maður 
veit að það eru þau sem kemur manni á leiðarenda.

Hafdísi, sem var á leið til Bretlands þegar bankakerfið hrundi, finnst að tækifæri 
hafi leynst í breytingunum sem fylgdu í kjölfar hrunsins. Námið sem hún valdi sér 
hefur leitt hana inn á spennandi vettvang og hún virðist njóta sín vel:

... ég er soldið í þessu að fólkið þurfi að bjarga sér sjálft að við 
hérna getum ekkert bara beðið eftir lausnunum og ég ákvað í 
samráði við vini mín að við myndum halda frítt námskeið ... í 
kjölfarið á því var mér boðin vinna ... já, ég trúi því svolítið að 
þessar breytingar hafi svolítið skapað þetta umhverfi fyrir mig 
...  þetta er eitthvað sem ég hef alltaf haft mikinn áhuga á ... 
2007 hafði fólk bara ekki tíma til að hlusta   

Jóna var búin að gera sér grein fyrir að henni myndi henta betur minna krefjandi 
starf. Hún hafði verið í lykilstöðu innan bankans og borið mikla ábyrgð. Hún átti 
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nú þrjú börn og vildi draga úr álagi en sagðist alltaf hafa verið íhaldssöm og átt 
erfitt með að breyta til. Þó að hún telji sig seint heppna að hafa verið sagt upp, eins 
og fyrrum starfsfélagi Jónu orðaði það, þá virðist hún sætta sig sífellt betur við 
breytingarnar og telur þær einmitt það sem hún þurfti á að halda:

... kalt mat þá í raun og veru þú veist ég alveg sé að þetta var 
bara gott spark í rassinn að fara að kannski að reyna að finna 
akkurat þetta til að ég yrði ánægðari í vinnu ... og ég sagði við 
framkvæmdastjórann þegar hann sagði mér upp: já það þyrfti 
bara að sparka mér út til þess að ég myndi hætta hérna.

 Kristinn nýtti sér ábendingu frá kunningja og pantaði sér tíma hjá sérfræðingi 
til þess að fá hjá honum aðstoð við að skerpa framtíðarsýn sem hann taldi sig skorta 
í kjölfar hrunsins. Kristinn var byrjaður í meistaranámi sínu og heldur ótrauður 
áfram í því, enda þótt gamall draumur sé nú að verða að veruleika þar sem hann er 
búinn að ákveða að láta hann rætast samhliða því að ljúka meistaranáminu. Hann er 
lagður af stað í þá vegferð sem felst í því að gera drauminn að veruleika og hér skal 
fullyrt að til þess þarf mikið hugrekki og dug. Fram undan er nýtt nám, bæði langt 
og strangt, sem beinir Kristni inn á allt annan starfsvettvang. Hann segist hafa kæft 
þennan draum með „skynsemisrökum“ og hann hefði líklega aldrei gert neitt til þess 
að blása í hann lífi ef ekki hefðu komið til þessar breyttu aðstæður í kjölfar hruns:

Ég var bara þarna, starfaði bara þarna og var kominn með 
eitthvað svona karríer og svo þegar ég hugsa til baka þá fannst 
mér það ekki vera neitt æðislegt en ég var góður í þessu og ég 
var með fínt kaup, gott starfsumhverfi og annað en það er svo 
fljótt, svo er það svo fljótt að breytast algjörlega á bara stuttum 
tíma. Allt svona viðhorf til þessa alls breyttist ótrúlega – já.

 Viðmælendur hafa borið gæfu til að koma auga á tækifæri í breyttum aðstæðum 
sínum og nýta þau sér í hag og því má með sanni segja að máltækið hver er sinnar 
gæfu smiður  eigi vel við hér.

3.4 Námsleiðin og hverju námið skilar
Námsval
Þegar skoðað er hvað réði námsvali þátttakenda í rannsókninni er áberandi að allir 
töluðu um að leita í ákveðið öryggi og velja sér hagnýta námsleið sem gæfi marga 
möguleika „... hún getur nýst mér einhvern veginn á mjög breiðum grunni ... ég get 
farið inn á mörg svið“ segir Friðrik. „Ástæðan fyrir að ég valdi þetta nám var að 
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þetta var það hagnýtasta fannst mér ... ákveðið öryggi inni á svona almennri braut“ 
segir Hafdís sem ákvað ung að verða viðskiptafræðingur og leggur mikið upp úr 
atvinnuöryggi sem hún telur sig stuðla að með því að vera í hagnýtu framhaldsnámi. 
 Þátttakendur völdu sér framhaldsnám annaðhvort til þess að styrkja sig í því 
sem þeir voru góðir í fyrir eða til þess að koma sér út úr þeim farvegi sem menntun 
og reynsla hélt þeim í. Jóna hafði mikla reynslu á ákveðnu sviði en vildi komast inn 
á nýja braut:

Það er svona tækifærið að gera það, að fara í þetta nám ... og 
vonandi komast í þá átt sem mig langar, sem mig hefur í raun 
og veru lengi langað til að gera. 

Kristni finnst ekki nóg að vera BS í hagfræði heldur vill hann mennta sig meira og 
var búinn að ákveða að ljúka tveimur meistaraprófum:

Þó ég noti það ekki í framtíðinni kannski þá hjálpar það alltaf 
að hafa menntunina sko þannig séð. Þetta hjálpar manni mikið 
... bara svona þessi hagfræðilegi hugsanagangur sko ... svo 
hugsaði ég þegar ég yrði þrítugur eða eitthvað þá myndi ég 
skella mér í master í hagfræði svo ég væri líka sko master í 
hagfræði ekki bara master í fjármálum.

 Björg, Kristinn, Hörður og Gunnar eiga það sameiginlegt ólíkt hinum að hafa 
velt ýmsum öðrum námsmöguleikanum fyrir sér áður en þau völdu sér framhaldsnám 
í Háskóla Íslands. Kristin hafði langað að reyna fyrir sér á allt öðru sviði „... en 
svo var ekkert verið að ráða [þar] þannig að ég fór bara í master í hagfræði eins 
og ég ætlaði“. Björg íhugaði ýmsa valkosti áður en hún ákvað að halda sig við að 
vera viðskiptafræðingur „ég pældi í þessari ljósmyndun þá var ég búin að pæla í 
einhverju allt öðru, ekki mastersnámi heldur bara leikskólakennari því ég hef alltaf 
haft gaman að börnum ...“. Björg valdi viðskiptafræðina því hún er „praktísk“, 
eitthvað sem er „hagnýtt“ og hún segist hafa hugsað út „hvað gæti nýst“ henni. 
Hörður hefur haft áhuga á ljósmyndun síðustu fimm árin og gæti vel hugsað sér „að 
tengja vinnu við áhugamál eða sinna einhvern veginn allt öðruvísi störfum“. Hann 
leggur hins vegar meira upp úr „að skapa traustar heimilistekjur“ sem er í samræmi 
við það sem má frekar greina í orðum karlanna í hópnum þar sem fram kemur að 
þeir séu fyrirvinnan í fjölskyldunni.  Gunnar íhugaði að fara í annað grunnnám eins 
og sálfræði eða lögfræði en ákvað að velja þá leið sem honum fannst liggja beint 
við og koma honum fyrr í gott starf:
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... en mér fannst það soldið kannski smjör á flesk að vera að taka 
grunnnám númer tvö. Maður gæti kannski frekar gert það þegar 
maður væri kominn með meistaragráðu þannig að það var svona 
nokkuð auðvelt val ... námsbraut innan meistaranámsins var 
nokkuð sjálfvalin þar sem að ég hafði svona meðvitað verið að 
færa mig út úr fjármálastjórn í framkvæmdastjórn að þá fannst 
mér það eðlilegt framhald að fara í sem sagt meistaranám í 
stjórnun og stefnumótun ... ég vildi fá svona smá fókus í námið.

Hafdís skoðaði Kennsluskrá Háskóla Íslands ásamt tveimur vinkonum sínum en 
þær höfðu allar starfað saman og misst vinnuna þegar fyrirtækið fór í þrot. Þær unnu 
mjög skipulega að námsvalsákvörðun sinni og komust að sameiginlegri niðurstöðu 
eftir að hafa greint kosti og galla við námsleiðir innan viðskiptafræðinnar. Hafdís 
stefndi á að komast utan til náms og sagði fjölskyldu sinni að námið væri „bara 
uppfyllingarefni“ en þrátt fyrir það lagði hún mikla vinnu í að finna nám við hæfi:

... við sátum allar saman og renndum í gegnum þetta, greindum 
kosti og galla. Ég sótti um í bæði hér og í HR og komst inn á 
báðum stöðum svo ákvað ég bara að hérna þar sem þetta væri 
eins kona millibils þá ætlaði ég ekki að setja mikla fjárfestingu 
í þetta ... ég síaði bara niður og sótti bara um eitt. 

Friðrik talar um að námið sé skemmtilegt því það sé í mikilli endurskoðun. Kennarar 
geti ekki kennt námskeið eins og fyrir hrun og „menn séu gagnrýnni“ og á hann 
þá bæði við nemendur og kennara. Friðrik segir menn „vera að endurskoða fyrri 
hugmyndir“ og að þetta  sé „ofboðslega skemmtilegur tími til þess að vera að læra 
það sem [hann sé] að læra“.

Væntingar til námsins
Viðmælendur hafa nokkuð ólíkar væntingar til námsins en þau nefna öll að þau 
sjái einhvern ávinning af því að hafa valið að mennta sig í kreppunni. Þau sveiflast 
nokkuð frá því að tala um mikilvægi þeirrar þekkingar og færni sem menntunin 
mun færa þeim í að tala um meistaraprófið sjálft sem markmið með náminu næstum 
án tillits til innihaldsins. Herði finnst „skólinn kannski opna einhverjar dyr“ og hann 
telur sig verða betri starfskraft með námið að baki og ef til vill geta sótt um fleiri 
störf með viðbótarmenntun:

Maður kom svolítið til þess að sækja sér einhver tæki og líka 
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kannski þú veist geta sýnt fram á einhverja fræðilega þekkingu 
... viðskiptafræði þannig séð þú getur valið svolítið störf í 
kringum það og sem sagt með meistaranám í þessu þá geturðu 
svo sem alveg farið að vinna hjá einhverju fyrirtæki eða 
einhverju allt öðru sko ... háskólamenntun er ekkert endilega 
alveg nákvæmlega þetta starf ... .

Guðlaug segist „vona að þessi menntun skili manni sko í vinnu annað“ og Björg 
sem var ánægð í starfinu sem hún missti langar til að auka möguleika sína á að 
komast aftur í svipað starf:

... mig langaði svolítið að geta farið aftur inn í bankana eða 
í einhverja svona fjármála af því að þú veist það er bara mín 
reynsla og mér líkaði vel í síðasta starfi. 

Ragnar ætlaði sér að fara í meistaranám eftir að hann hefði öðlast reynslu á 
vinnumarkaði en hrunið breytti fyrri áformum hans og hann ákvað þá að „ná sér í“ 
meistaragráðu:

... þannig að ég svona leit á þetta sem að maður þyrfti eiginlega 
að ná sér í þetta sko ef maður er ekki með þeim mun meiri 
reynslu á vinnumarkaði þá verður maður að hafa meiri menntun 
held ég til þess að eiga möguleika á áhugaverðum störfum.

Gunnar vonast til að geta tengt fyrra háskólanám sitt, yfir 20 ára starfsreynslu 
og meistaranámið saman í „svona pakka“ sem styrki bæði „þessa sjálfsvitund og 
sjálfstraust hvað varðar þá þekkingu sem maður er með“. Segja má að væntingar 
til námsins endurspeglist í raun í námsvali viðmælenda en þau leggja áherslu á að 
námið þurfi fyrst og fremst að vera hagnýtt og gefa góða möguleika á fjölbreyttum 
störfum.
 Niðurstöður rannsóknarinnar vísa til þess að oft geta tækifæri leynst í breytingum 
og miklu skiptir að staldra við af og til og endurmeta hvort stefnan sé í samræmi við 
eigin gildi. 
 Í rannsókninni leitaði ég aðallega svara við fjórum rannsóknarspurningum: 
„hvað liggur til grundvallar ákvörðun um að hefja meistaranám á tímum víðtækra 
þrenginga í samfélaginu?“, „hvað er haft að leiðarljósi við námsval?“, „hvaða 
væntingar hafa þátttakendur til menntunarinnar“ og „hvernig, ef svo var, breytti 
þessi reynsla gildismati og forgangsröðun þátttakenda?“. Þó að viðmælendur hafi 
allir haft í hyggju að mennta sig frekar virtist aldrei rétti tíminn til þess að söðla 
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um og gerast námsmaður á ný. Þau lifðu og hrærðust í hröðum heimi viðskipta og 
mikið gekk á hjá þeim bæði í lífi og starfi. Þau voru orðin meðvituð um að BS-próf 
dygði skammt þegar litið væri til betri starfa og þess vegna væri nauðsynlegt að 
sækja sér meiri menntun. 
 Þegar starfsvettvangur viðmælenda minna umturnast eða hverfur og störfin eru 
lögð niður bregðast þeir misjafnlega við en þeir bera allir gæfu til að grípa tækifærið 
og snúa vörn í sókn. Þau endurmeta að einhverju leyti gildi sín og hvernig þau 
forgangsraða verkefnum í lífinu. Sú endurskoðun snýr helst að vinnuumhverfi og 
fjölskyldu. Þeim er umhugað um að gera það besta úr aðstæðum sínum. Þau kjósa 
að búa sig undir betri tíð með því að efla sig í sínum fræðum en námið á fyrst og 
fremst að vera hagnýtt. Einnig vakir fyrir þeim að leita leiða til að komast inn á 
nýjar brautir og þau trúa að námið muni hjálpa þeim að ná settum markmiðum.
 Námsvalið miðaði annaðhvort að því að styrkja stoðir og bæta við það sem 
fyrir var eða gefa alveg nýja þekkingu á kunnuglegum vettvangi og þar með fleiri 
starfsmöguleika. Öll eru þau sammála um að þetta séu skemmtilegir tímar til að 
læra þessi fræði því að þau eru í mikilli endurskoðun. 
 Það sem mér finnst athyglisvert er hversu margir hljóta á einhvern hátt að 
tilheyra hópi viðmælenda minna í ljósi þess að þegar ég hafði samband við nemendur 
af listanum frá Nemendaskrá og valdi þá tilviljanakennt þá uppfylltu þeir allir öll 
skilyrðin. Þess vegna dreg ég þá ályktun að margir hafi staðið í svipuðum sporum 
og því má telja að saga þeirra varpi ljósi á líðan fjölda fólks og segi okkur eitthvað 
um hvert einstaklingar leita þegar stórar ákvarðanir um framtíðina eru teknar. 



55

4. Umræður

Markmið rannsóknarinnar var að reyna að öðlast betri skilning á því hvað leiðir til 
þess að einstaklingur tekur farsæla ákvörðun við erfiðar aðstæður. Mig langaði að 
komast að raun um hvað þeir ættu sameiginlegt, sem báru gæfu til að koma auga 
á gildi menntunar og sjá hag sinn í að fjárfesta í sjálfum sér þegar gera má ráð 
fyrir að sjálfsmat hafi beðið hnekki eftir atvinnumissi. Í ljósi þess að þátttakendur 
nýttu fyrri háskólamenntun sína á umdeildum vettvangi viðskiptalífsins fannst mér 
áhugavert að heyra um hvaða nám þeir völdu að leggja stund á og hvernig þeir hefðu 
í hyggju að nýta menntun sína. Mig langaði að fá fram hvort og þá hvernig gildi 
og forgangsröðun hefði breyst við þessa upplifun og hvaða væntingar þeir hefðu til 
menntunar sinnar þegar litið er til samfélagslegra breytinga í kjölfar bankahruns. 
 Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknar tengdar fræðilegri umfjöllun, 
ályktanir dregnar og niðurstöður skoðaðar með hliðsjón af þróun starfsferils 
þátttakenda. Að lokum verða niðurstöður dregnar saman og möguleg hagnýting 
þeirra rædd. Áður en rannsóknarspurningum verður svarað verður fjallað um 
líðan og viðbrögð þátttakenda við atvinnumissinum. Sú umfjöllun er mikilvæg til 
þess að setja svörin við rannsóknarspurningunum í samhengi og fá þannig skýrari 
heildarmynd af aðstæðum viðmælenda á þessum tímamótum. 

4.1 Líðan og viðbrögð við atvinnumissi
Skoðaðar voru aðstæður viðmælenda í kringum atvinnumissinn til þess að reyna að 
skilja betur hvernig þeim leið þegar þeir tóku þá ákvörðun að fara í nám. Þeir voru 
sammála um að breytingar á vinnuumhverfi hefðu verið miklar og þær hefðu hafist 
síðla árs 2007. Árið 2008 var þeim öllum erfitt þó að viðbrögð við atvinnumissinum 
hafi verið ólík enda voru forsendur fyrir honum það einnig. Helena Jónsdóttir 
(2009) bendir á hvernig ýmsar millibreytur, eins og hvernig staðið er að uppsögn, 
geti haft áhrif á einstaklinginn og aukið á vanlíðan við atvinnumissi. Af frásögnum 
viðmælenda að dæma var lítil nærgætni sýnd við uppsagnir og því viðbrögð 
þeirra eðlilega meiri en ella. Rannsóknir sýna að viðbrögð við atvinnumissi eru 
oftast sterk og minna á sorgarferli (sjá í Borgen, 1997 og Jón Sigurður Karlsson, 
1992). Mikilvægt sé að bregðast skjótt við honum til þess að draga úr alvarlegum 
afleiðingum sem langvarandi atvinnuleysi getur haft í för með sér. Þegar hin ólíku 
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viðbrögð viðmælenda við atvinnumissinum eru borin saman við líkan Borgen og 
Amundson af „rússíbana atvinnuleysis“ í inngangskafla (sjá í Amundson 2003) 
virðast Hafdís, Björg og Jóna bregðast verst við samanber A1 og B1 en B2 lýsir þeim 
létti og lausn úr aðstæðum sem Friðrik og Kristinn töluðu um. Allir viðmælendur 
fara fljótlega í C, viðurkenna atvinnumissinn en hafa stjórn á aðstæðum og ekkert 
þeirra fer lengra en í D því að þau báru öll gæfu til að taka fljótt farsæla ákvörðun 
um framtíðina. Þetta er í góðu samræmi við niðurstöður rannsókna sem segja að 
viðbrögð við atvinnumissi séu eðlilega sterk hjá þeim sem tengja sjálfsmynd sína 
starfinu (sjá til dæmis í Kokko og Pulkkinen, 1998 og Mendenhall, Kalil, Spindel 
og Hart, 2008) en þurfi ekki alltaf að hafa neikvæðar afleiðingar (Sharf, 2006). 
Þeir sem hafa meiri menntun og því oftast betri trú á eigin getu til að takast á 
við krefjandi verkefni við nýjar aðstæður eru líklegri til að snúa mótlæti sér í hag 
og geta jafnvel séð tækifæri í erfiðum aðstæðum (Hanisch, 1999; Paul og Moser, 
2009). Það auki trú einstaklingsins á eigin getu að hann sé við stjórnvölinn og ráði 
ferðinni í eigin lífi (Bandura, 1997). 
 Í umfjöllun um gildi menntunar í inngangi hér að framan kom fram að 
rannsóknir styðja fullyrðingar um mikilvægi náms á krepputímum. Þá er meðal 
annars átt við að menntun sé almennt mannbætandi og nauðsynleg bæði fyrir 
sálarheill einstaklingsins og möguleika hans á að fá betra starf þar sem hann fær 
góð laun og nýtur meiri virðingar. Einnig er menntun talin forsenda fyrir endurreisn 
samfélagsins eftir hrun bankakerfisins (sjá meðal annars í Gerður G. Óskarsdóttir, 
2000; Krumbolz og Henderson, 2001; OECD, 2010b; Pallas, 2000; Páll 
Skúlason,1987; Vilhjálmur Árnason, 1997). Skoðum nánar hvað lá til grundvallar 
því að þátttakendur í rannsókninni ákváðu að setjast aftur á skólabekk.

4.2 Í meistaranám við atvinnumissi
Atvinnuleysi meðal háskólamenntaðra einstaklinga hér á landi hefur aldrei mælst 
meira en um þessar mundir, en sá hópur er 17% þeirra sem eru nú skráðir án atvinnu 
(Vinnumálastofnun, 2010a). Erfitt er að gera sér grein fyrir hversu hátt hlutfall 
þeirra eru viðskipta- eða hagfræðimenntaðir þar sem engin heildarsamantekt er til 
um þann hóp. Þeir starfa margir sjálfstætt og tilheyra nokkrum hagsmunafélögum 
launamanna. Samt sem áður má álykta að viðmælendur hafi ekki átt mikla möguleika 
á góðu starfi eftir hrun bankakerfisins og að því leyti hafi það verið góð ákvörðun 
að fara í nám. Þátttakendur tala ekki um að þeir hafi verið atvinnulausir, frekar án 
atvinnu. Þeir eru sammála um að vilja ekki fara á bætur og virðast líta á slíkt úrræði 
sem afarkosti frekar en félagsleg réttindi. Þátttakendur fóru aldrei af fullum krafti 
í atvinnuleit eftir að þeir misstu vinnuna því þeir ákváðu allir tiltölulega fljótt að 
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fara í meistaranám. Allir tala um að þeim hafi boðist einhver vinna en þeir hafi 
ákveðið að afþakka hana vegna þess að hún hafi ekki verið spennandi og því betri 
kostur í stöðunni að mennta sig og þannig tileinka sér nýja færni á meðan góð störf 
við hæfi væru ekki í boði. Þessi viðbrögð viðmælenda eru í samræmi við það sem 
niðurstöður rannsókna segja að komi sér vel að gera þegar atvinnuástand versnar og 
kreppir að í samfélaginu. Nýti einstaklingurinn tímann og mennti sig til að styrkja 
stöðu sína á vinnumarkaði aukist líkurnar á því að hann fái betri störfin sem bjóðist 
þegar þjóðarhagur batnar. Að öðrum kosti sæti hann fastur í fari óáhugaverðra 
tímabundinna starfa (sjá til dæmis í Blustein, 2006; Blustein, Kenna, Gill og DeVoy, 
2008; Ebberwein, Krieshok, Ulven og Prosser, 2004; Hanisch, 1999).
 Fjórir viðmælendur af níu nefna að stuðningur frá vini/vinkonu hafi skipt 
þau máli þegar ákvörðun um að fara í nám var tekin. Niðurstöður rannsókna 
sýna ótvírætt hversu mikilvægt það er fyrir hinn atvinnulausa að finna stuðning 
frá vinum, vandamönnum og umhverfinu. Sá stuðningur getur verið margvíslegur 
(sjá til dæmis í Amundson, Poehnell og Smithson, 1997; Latack, Kinicki og 
Prussia, 1995). Latack o.fl. (1995) draga saman niðurstöður rannsókna sem 
byggja á reynslu (empirical evidence) af atvinnumissi og streitu þar sem kemur 
fram hvað einkennir einstaklinga sem tekst að láta reynslu af eigin atvinnumissi 
stuðla að jákvæðri starfsferilsþróun. Eftirfarandi staðreyndir eiga einnig vel við 
viðmælendahóp minn með örfáum undantekningum: þessir einstaklingar tilheyra 
yngri hópi þeirra sem þó hafa einhverja starfsreynslu og eru ekki að hefja starfsferil 
sinn (midcareer stage), búa við góðan fjárhag (sem ég aðlaga aðstæðum og breyti 
í: eru ekki í fjárhagsvanda), búa við góðan félagslegan stuðning, hafa vitneskju um 
að atvinnumissir er yfirvofandi, halda áfram að vera virkir í skipulögðu starfi og 
forðast langtímaatvinnuleysi.
 Allir viðmælendur eru meðvitaðir um mikilvægi þess að setja sér markmið til 
þess að ná árangri og þeir virðast vita hvað þeir vilja fá út úr lífinu; þar með talið starfi 
sínu. Samkvæmt félags-hugrænni starfsferilskenningu, SCCT, er markmiðssetning 
mikilvæg fyrir einstaklinginn því hún hjálpar honum að skipuleggja hegðun sína 
og vísar honum veginn þangað sem hann stefnir. Þátttakendur virðast einmitt gera 
það. Þeir setja sér markmið reglulega og endurskoða þau ef þau ganga ekki upp og 
aðlaga þau nýjum aðstæðum. Það samrýmist því sem Adler (Corey, 2005) kenndi, 
að meira máli skipti hvert við stefndum en hvaðan við kæmum. Hann talaði einnig 
um mikilvægi þess að endurskoða markmið sín og ef á móti blési ætti að nota 
minnimáttarkennd sína til þess að efla sig til dáða og sjá tækifærin í stað hindrana. 
Viðmælendur höfðu allir ætlað sér í meistaranám að einum undanskildum en sá 
hafði nýlega lokið viðbótarnámi og tilheyrir þar af leiðandi þeim hópi sem sér sér 
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hag í meiri menntun. Því virðist það skipta máli að hafa einhvern tímann sett sér 
markmið um að fara í nám. Draga má þá ályktun að sá hinn sami sé líklegri til að 
taka svo stóra ákvörðun ef hann var búinn að ákveða að gera það á einhverjum 
tímapunkti. Það er ákveðinn lífsstíll að setja sér markmið og fylgja þeim eftir. Adler 
(Corey, 2005) segir lífsstíl einstaklings vera eins og vegakort sem hann notar til 
að rata rétta leið í lífinu. Þannig má reyna að varða lífsleiðina að einhverju leyti. 
Þó að viðmælendur segðust reyna að gera það besta úr aðstæðum sínum og að 
vissu leyti væri ákvörðun um að fara í nám nokkurs konar þrautalending þá er 
viljinn til að bæta sig svo mikill að þeir ná að endurskoða markmið sín og líta á 
það sem óvænt tækifæri að setjast aftur á skólabekk. Hvernig viðmælendur vinna 
úr aðstæðum sínum er í samræmi við niðurstöður rannsókna sem Hanisch (1999) 
rekur. Þar kemur meðal annars fram að atvinnumissir geti oft leitt til endurskoðunar 
atvinnutengdra markmiða sem veldur því að einstaklingurinn endurmetur hvernig 
hann mótar starfsferil sinn. Samkvæmt Adler (Corey. 2005) nýta þeir mótlætið til 
að styrkja sig.

4.3 Námsval
Fram hefur komið að námsval þátttakenda byggðist einkum á því að leita í ákveðið 
öryggi. Þeir velja allir viðskipta- eða hagfræði eins og í fyrra háskólanámi og vilja 
annaðhvort styrkja sig í því sem þeir voru góðir í fyrir eða að námið greiði þeim leið 
upp úr ákveðnum farvegi yfir í annan sem áhuginn beinist að. Allir telja mikilvægt 
að námið sé „hagnýtt“ eða „praktískt“ og gefi möguleika á fjölbreyttum störfum 
því eins og Hörður kemst að orði þá er „háskólamenntun ekkert endilega alveg 
nákvæmlega þetta starf“. Markmiðið með því að velja tiltekið nám er því tvíþætt: 
að verða betri á kunnuglegum vettvangi og opna fleiri dyr með nýrri þekkingu. 
Ekki er augljóst hvort viðmælendur hafi eingöngu tileinkað sér hina viðteknu 
meginhugsun um hagnýtt gildi menntunar sem felur í sér að nám sé hagnýtt ef það 
skilar einstaklingnum og samfélaginu sem mestum arði. Ekki er óeðlilegt að meta 
það svo, þar sem nám þeirra og vinna snýst að miklu leyti um að hámarka arðsemi 
og hugsa um peninga. 
 Viðmælendum er tíðrætt um þá margvíslegu færni sem námið hefur fært þeim 
en það bendir til þess að þátttakendur séu sammála Vilhjálmi Árnasyni (1999) sem 
leggur áherslu á að endurskoða hagnýtishugtakið og heldur því fram að gagnsemi 
menntunar felist einnig í færninni sem hún byggi upp hjá einstaklingnum sjálfum 
„til að takast á við þau verkefni sem lífið leggur þeim á herðar“ (bls. 31). Flestir 
viðmælenda hugleiða aðra námskosti sem bendir til þess að þeir hafi áhuga á mörgu, 
en þegar á reynir velja allir að efla sig á kunnuglegum vettvangi.
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4.4 Væntingar til menntunar
Þegar frásagnir viðmælenda eru skoðaðar með hliðsjón af líkani Pallas (2000) um 
áhrif skólanáms á líf fullorðinna (sjá mynd 3) er ljóst að með náminu vilja þeir efla 
færni sína til þess að eiga kost á betri vinnuaðstæðum og góðum launum. Þessi 
atriði hafa síðan áhrif á samfélagslega þátttöku þeirra, almennt heilsufar, hvernig 
þeir eyða frítíma sínum, hvernig þeir forgangsraða verkefnum og hvað þeir leggja 
af mörkum til samfélagsins. Með meiri menntun verður upplýsingalæsi betra og því 
líklegra að einstaklingur sem sækist eftir menntun lifi farsælu lífi (sjá í Pallas, 2000; 
Páll Skúlason, 1979; Vilhjálmur Árnason, 1997).
 Þátttakendur vænta þess að námið styrki hjá þeim hinn fræðilega grunn, 
„sjálfsvitund og sjálfstraust“ og geri þá að eftirsóknarverðari starfskröftum. Það er 
í samræmi við það sem niðurstöður rannsókna segja um gagnsemi menntunar fyrir 
einstaklinginn og að hún hafi fengið aukið vægi á krepputímum. Menntunin bætir 
líðan, eflir sjálfstraust og eykur þekkingu (Haapakorpi, 1995; Paul og Moser, 2009). 
Þátttakendur velta því fyrir sér hvað þeir fái út úr náminu og hvert það leiði þá, sem 
er í samræmi við eitt meginhugtak SCCT-kenningar um væntingar um niðurstöðu. 
Viðmælendur taka fram að bæði nemendur og kennarar séu gagnrýnni á það sem 
kennt er og láta vel af því. Þetta séu mjög skemmtilegir tímar til þess að læra fræðin 
því þau séu í mikilli endurskoðun. Hall (2004) telur að mikið reyni á siðferðiskennd 
einstaklingsins í breyttu starfsumhverfi 21. aldar þar sem verkefnastjórar taki oft 
mikilvægar ákvarðanir, sem áður voru alfarið í höndum yfirstjórnenda. Páll Skúlason 
(1987, bls. 306) segir að „háskóli [sé] eina stofnunin í þjóðfélaginu sem [hafi] það 
yfirlýsta markmið að ala á gagnrýnisanda og ráðast gegn firrum og fordómum, 
bábiljum og blekkingum“. Í ljósi þess er mikilvægt að háskólinn ræki þá skyldu 
sína og er jákvætt að heyra að nemendur í meistaranámi í viðskipta- og hagfræði 
eftirhrunsára telji svo vera.
 Viðmælendur völdu nám sem þeir töldu að gæfi þeim góða möguleika á 
margvíslegum störfum. Fram hefur komið að þau hafa öll góða trú á eigin getu til 
að takast á við áskoranir framtíðarinnar. Trú einstaklings á eigin getu hefur mikil 
áhrif á væntingar hans um niðurstöðu og hefur námsreynsla áhrif á báða þætti 
samkvæmt kenningarmódeli SCCT (sjá í Sharf, 2006). Margt bendir til þess að 
viðmælendur séu fjölhæfir einstaklingar sem vilja vera reiðubúnir að takast á við 
fjölbreytt verkefni að námi loknu. Þeir hafa trú á því að til þess að eiga betri tíð í 
vændum þurfi að ná settum markmiðum.

4.5 Gildi og forgangsröðun
Þegar þátttakendur voru beðnir um að lýsa vinnuumhverfi sínu fyrir bankahrun kom 
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fram að þeir voru ósáttir við margt og hefðu kosið að hafa meira um eigin ákvarðanir 
að segja. Þetta á einkum við um stærstu fjármálastofnanirnar sem þá voru starfandi. 
Yfirmenn þar höfðu mikinn sannfæringarkraft og hrifu með sér almenna starfsmenn 
með hvatningarræðum, eins og Jóna segir frá. Sennett (1998) bendir á hvernig sterk 
fyrirtækjamenning ráði oft ríkjum og hindri einstaklingana sem þar starfa í að vinna 
samkvæmt eigin gildum. Björg átti erfitt með að ráðleggja eldra fólki að kaupa 
peningamarkaðsbréf því hún vissi að margir þeirra kusu heldur að geyma peninga 
sína á bók. Gildismat þeirra var annað en yngra fólks sem kaus gjarnan skjótan gróða 
fram yfir öryggi og lægri vexti. Björg sagðist skilja fólkið vel og „vildi gera það 
besta fyrir [það]“ þrátt fyrir að það væri bæði óvinsælt á vinnustaðnum og skilaði 
henni minni söluhagnaði. Sennett (1998) hefur rannsakað með langtímarannsókn 
ólíkt gildismat tveggja kynslóða. Hann komst að þeirri niðurstöðu að þegar unga 
fólkið þroskast og aðstæður breytast með auknum skuldbindingum þá snýr það 
frekar baki við hraðanum og einnota lífsstíl og kann betur að meta góð gildi úr æsku 
sem einkenndust af staðfestu og ráðdeild. Þá var lagt fyrir og síðan keypt og beðið 
var eftir umbun erfiðisins. 
 Þátttakendur töluðu um rangar áherslur í samfélaginu og Hörður sagðist „vera 
feginn að þetta góðæriskapphlaup væri svona nokkurn veginn búið“. Sennett 
(1998) telur helstu áskorun í vinnuumhverfi nútímans vera reynsluleysi starfsfólks 
en hann skrifar niðurstöður sínar sem hér er vitnað í þegar mikil uppsveifla var í 
viðskiptalífinu fyrir alþjóðlegt hrun fjármálastofnana. Hall (2004) segir mikilvægt 
að þeir sem starfi í viðskiptaumhverfinu séu sérstaklega meðvitaðir um strangt 
eigið siðgæði og temji sér gagnrýnið hugarfar því þeir þurfi oft að taka afdrifaríkar 
ákvarðanir fyrir annað fólk. Sennett (1998) telur að fyrirtækjahollusta sé hverfandi 
hjá þeim sem vinna í síbreytilegu starfsumhverfi þar sem um 40% eru verkefnaráðið 
starfsfólk samkvæmt skilgreiningu Halls (2004) á próteískum starfsferli. Þessir 
einstaklingar þurfi oft að skipta um störf og því sé erfitt við slíkar aðstæður að vera 
raunverulega við stjórnvölinn við þróun starfsferils. 
 Viðmælendur voru sammála um að þeir hafi eytt miklum tíma í vinnunni og 
fjölskyldufólkið í hópnum lítur jákvætt á að geta nú stjórnað tíma sínum betur sjálft 
og eytt meiri tíma með fjölskyldunni. Meistaranámið mun að mati þátttakenda 
stuðla að því að þeir komist í skemmtilegra vinnuumhverfi og að þeir geti valið 
sér starf þar sem þeir taki mið af mörgum lífshlutverkum sínum. Starfsferill hefur 
merkingu í lífi einstaklings (sjá t.d. í Savickas, 2001, 2005 og Sharf 2010) og því 
móta þeir hann eftir eigin gildum.
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4.6 Mótun starfsferils á óvissutímum
Þegar viðmælendur þurftu að taka mikilvæga ákvörðun um framtíðina við 
atvinnumissi ákváðu þeir að mennta sig frekar. Þeim var umhugað um eigin 
starfsferil og vildu sjá til þess að sóst yrði eftir vinnuframlagi þeirra þegar störf 
byðust á ný. Þeir létu ekki reka á reiðanum heldur voru sjálfir við stjórnvölinn og 
vissu hvað þeir vildu. Samt sem áður höfðu þeir áhuga á að skoða aðra möguleika 
og endurskoðuðu forgangsröðun verkefna til þess að stuðla að því að þeir kæmust 
í það vinnuumhverfi sem hentaði þeim best. Þeir hafa allir gott sjálfstraust og eru 
tilbúnir að takast á við krefjandi nám við erfiðar samfélagslegar aðstæður til þess 
að ná frekar metnaðarfullum markmiðum sínum um betri störf og starfsvettvang 
við hæfi. Í náminu reynir meðal annars á hæfni þeirra til að vinna með öðrum sem 
þjálfar þá í samskiptafærni. Samkvæmt þessu teljast þeir með góða aðlögunarhæfni 
að mati Savickas (2005) og ættu að vera tilbúnir að ráða við ýmis verkefni sem 
undirbúa þá fyrir starfsþátttöku og óvæntar breytingar í starfsumhverfi.
 Viðmælendur sjá tækifæri í óvæntum aðstæðum sínum og þeim lánast öllum að 
líta á þær sem gæfuspor. Þeir virðast allir búa yfir þeim eiginleikum sem kenningin 
um „skipulagða tilviljun“ segir nauðsynlegt að einstaklingar tileinki sér til þess 
að takast það samkvæmt Mitchell o.fl. (1999). Þeir könnuðu nýja námsmöguleika, 
sýndu þrautseigju og héldu áfram þrátt fyrir niðurbrot eftir atvinnumissi. Þeir 
endurskoðuðu gildi og forgangsröðuðu eftir nýjum aðstæðum sínum, litu á valkosti 
með opnum huga og voru tilbúnir að taka áhættu sem fólst í að láta gamla drauma 
rætast og takast á við nýjar aðstæður, hvort sem var á heimavelli eða sem námsmaður 
í fjarlægri heimsálfu. 
 Þegar skoðaðar eru helstu niðurstöður er ljóst að svör fengust við öllum 
rannsóknarspurningunum. Fram kom, að með því að fara í nám væru viðmælendur 
í raun að gera það besta úr aðstæðum sínum en þeir höfðu allir haft í hyggju að 
mennta sig frekar þegar tími gæfist til. Þeir notuðu tækifærið og slógust í för með 
vini eða vinkonu eða sáu einstakt tækifæri til þess að nema erlendis. Þeir voru 
meðvitaðir um að til þess að verða eftirsóttur starfskraftur á ný þyrfti meiri menntun 
en fyrstu háskólagráðu; sí- og endurmenntun væri sjálfsögð. Þátttakendur litu ekki 
á það sem valkost að fara á atvinnuleysisbætur. Þeir eru marksæknir og áhugasamir 
einstaklingar, virkir í félagslífi og íþróttum, sjá tækifæri í óvæntum breytingum og 
kunna að nýta sér þau. Þeir veltu fyrir sér ýmsum námsmöguleikum en vilja að námið 
sé fyrst og fremst hagnýtt og stuðli að atvinnuöryggi. Þeir velja að halda áfram að 
læra á sömu braut viðskipta- eða hagfræði en með ólík markmið að leiðarljósi. Allir 
eru sammála um að með námi sínu og aukinni menntun verði þeir hæfari í starfi 
bæði sjálfum sér og þjóðfélaginu til hagsbóta. Margt bendir til þess að gildismat og 
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forgangsröðun verkefna hafi breyst hjá viðmælendum í kjölfar bankahruns. Þessar 
breytingar snúa aðallega að fjölskyldu og vinnuumhverfi. 
 Af niðurstöðum rannsóknar að dæma hafa viðmælendur mikla aðlögunarhæfni 
samkvæmt kenningu Savickas (2005) og eru þar með hæfari en ella til að stjórna 
eigin starfsferli. Þess vegna eru þessir einstaklingar líklegri en aðrir til þess að 
komast þangað sem hugur þeirra stefnir og ná settum markmiðum. Af því má draga 
þá ályktun að mörgum gæti gagnast að fá náms- og starfsráðgjöf sem stuðlar að 
leikni í að tileinka sér þá færni sem eykur aðlögunarhæfni. Þetta á ekki síst við nú á 
dögum þegar tækni- og samfélagsbreytingar eru örar. Kenning Savickas um mótun 
starfsferils nýtist einnig í vinnu með einstaklingum sem takast á við erfiða reynslu 
og félagslegar hindranir við aðlögun á starfsferli, sem gjarnan fylgja óvæntum 
breytingum í lífi fólks, eins og til dæmis atvinnumissi.
 Í þessari rannsókn er ekki tekið mið af ólíkum aðstæðum einstaklinga enda 
gaf þessi hópur þátttakenda ekki tilefni til þess. Það væri vert rannsóknarefni að 
skoða hvernig mismunandi félagslegar aðstæður hafa áhrif á hvernig mikilvægar 
ákvarðanir um nám og störf eru teknar. Einnig væri áhugavert að skoða tengsl 
umframmenntunar við álíka aðstæður. Hvernig hún er skilgreind og hvort menntun 
teljist samkvæmt þeirri skilgreiningu alltaf til bóta. Áhugavert væri að rannsaka 
hér mismunandi viðbrögð kven- og karlviðmælenda en sífellt fleiri rannsóknir rýna 
í ólíka upplifun  kynjanna. Í þessari rannsókn bendir margt til þess að konur og 
karlmenn bregðist ólíkt við atvinnumissi sem er samhljóða niðurstöðum rannsóknar 
Helenu Jónsdóttur (2009). Þar sem eigindlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar til 
að fá innsýn í líf fárra einstaklinga og öðlast þannig djúpan skilning á ákveðnum 
aðstæðum ber að forðast að alhæfa út frá niðurstöðum (sjá í Taylor og Bogdan, 
1998). Lögð var sérstök áhersla á að varast slíkt. Saga viðmælenda er einstök 
en ætti samt sem áður að endurspegla líðan fjölda annarra sem stóðu í áþekkum 
sporum við bankahrun. Mannauðurinn er mikilvægastur og að honum ber að hlúa. 
Vonast er til að niðurstöður komi náms- og starfsráðgjöfum að gagni í vinnu með 
skjólstæðingum. Náms- og starfsráðgjöf í anda Savickas (1997a; 1997b; 2000; 
2001; 2005 og sjá í Sharf, 2010) og Krumboltz (Krumboltz og Henderson, Mitchell, 
o.fl., 1999; Pelsma og Arnett, 2002) snýst um að leiða skjólstæðingnum fyrir sjónir 
hvernig hann getur borið ábyrgð á eigin starfsferli og hvernig hann mótar hann í 
sífellu. Náms- og starfsráðgjafi getur kennt einstaklingum að búast við breytingum 
og sjá tækifæri fólgin í þeim – aðstoðað þá við að taka hvoru tveggja fagnandi. 
 Erlendar rannsóknir sem hér hefur verið fjallað um og vísað til staðfesta að 
viðmælendur brugðust skynsamlega við erfiðum aðstæðum. Þær styðja að ákvörðun 
þeirra um að fara í frekara nám var farsæl og eru í samræmi við það sem rannsóknir 
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og kenningar starfsþróunarfræða segja að gagnist best til þess að sigrast á mótlæti. 
Þátttakendur í þessari rannsókn eru háskólamenntaðir einstaklingar sem setjast 
aftur á skólabekk en niðurstöður rannsóknar staðfesta að menntun sé öllum góð 
og almennt mannbætandi óháð því hvaða nám einstaklingurinn hefur að baki. Af 
niðurstöðum má því draga þá ályktun að öllum væri gagnlegt að mennta sig frekar, 
efla dyggð og dómgreind og stuðla þannig að farsælli endurreisn samfélagsins.
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Fylgiskjal 1

Viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtölum:

Segðu aðeins frá bakgrunni þínum
 Æskuslóðum
 Áhugamálum
 Fjölskyldu
 Menntun 
  – fyrri menntun
  – núverandi nám

Lýstu  eigin persónu
 Forgangsröðun
 Gildum
 Styrkleikum
 Veikleikum

Hvernig er starfsferill þinn?
 Einn staður?
 Margir vinnustaðir?
 Lýsinga á vinnustað
 Starfsaldur?
 Staða?
 Ánægja?
 Framtíðarsýn – varstu komin / n í draumastarfið? 

Segðu frá atvinnumissi
 Óvæntur?
 Hvernig var tilfinningin?
 Hvaða áhrif hafði hann?

Meistaranámið:
 Af hverju nám? 
 Voru margir valkostir?
 Hvað fleira kom til greina?
 Tengist námið fyrri reynslu?
 Hvað viltu fá út úr náminu?
 Segðu mér frá því hvernig ákvörðunin var tekin? 
  – Í skyndi?
  – Vel íhugað og yfirvegað?

Hvernig framtíðarsýn þín?
 Hlutverk
 Væntingar


