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Útdráttur 

Vinnuviðhorf og vinnusiðferði fólks hefur verið mismunandi í gegnum aldirnar.  

Vinnusiðferði (work ethic) er talið endurspegla viðhorf og hugmyndir einstaklinga 

um gildi vinnunnar og mikilvægi vinnusemi.  Rannsóknir hafa sýnt fylgni á milli 

vinnusiðferðis og stjórnrótar (locus of control) fólks en stjórnrót vísar til þess 

hvort fólk telur sig hafa stjórn á afleiðingum hegðunar sinnar eða hvort 

afleiðingarnar eru háðar þáttum sem ekki er unnt að stjórna.  Í þessari rannsókn 

var spurningalisti lagður fyrir úrtak (N = 734) atvinnulausra ungmenna á aldrinum 

18-29 ára þar sem vinnusiðferði, vinnustjórnrót, virkni í atvinnuleit og þátttaka í 

þeim virkniúrræðum sem Vinnumálastofnun býður atvinnulausum ungmennum 

upp á var metin.  Niðurstöðurnar staðfestu þáttabyggingu kvarða sem metur 

vinnusiðferði og sýndu fram á fylgni á milli vinnusiðferðis og innri stjórnrótar 

annars vegar og innri stjórnrótar og vinnusemi hins vegar.  Ekki kom fram fylgni 

á milli vinnusiðferðis eða stjórnrótar og virkni í atvinnuleit eða þátttöku í 

virkniúrræðum eins og spáð var.  Menntun var eina breytan sem gaf 

vísbendingu um virkni einstaklinga í atvinnuleit og hversu líklegir þeir eru til þess 

að taka þátt í þeim virkniúrræðum sem bjóðast.   
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Inngangur 

Undanfarin fimmtán ár hefur samsetning vinnuafls verið að breytast og ný 

kynslóð hefur komið af fullum krafti inn á vinnumarkaðinn.  Í fyrsta sinn í sögunni 

eru því núna fjórar kynslóðir á sama tíma á vinnumarkaðnum (Eisner, 2005).  

Örlítið misræmi er í heimildum hvað varðar heiti og aldursbil þessara kynslóða 

en flestum ber saman um helstu einkenni þeirra.  Kynslóðirnar eru skilgreindar 

út frá fæðingarári og þeim félagslegu, stjórnmálalegu og sögulegu þáttum sem 

saman móta þau lífsgildi og vinnuviðhorf sem talin eru einkennandi fyrir hverja 

kynslóð  (Eisner, 2005; Smola og Sutton, 2002).  Í þessari rannsókn verður 

vinnusiðferði atvinnulausra einstaklinga sem tilheyra yngstu kynslóðinni á 

vinnumarkaðnum metið.  Einnig verða skoðuð tengsl vinnusiðferðis og 

stjórnrótar við virkni í atvinnuleit og þátttöku í þeim úrræðum sem atvinnulausum 

bjóðast. 

Y-kynslóðin 

Elsta kynslóðin er kölluð Traditionalists og er fædd fyrir árið 1945. Þessi  kynslóð 

er að hluta til enn á vinnumarkaðnum en er um það bil að komast á 

eftirlaunaaldur.  Hún ólst  að mestu upp við erfiðleika og skort í skugga 

kreppunnar miklu og seinni heimsstyrjaldarinnar.  Þessi kynslóð er talin leggja 

mikla áherslu á fjölskyldugildi, föðurlandsást og tryggð (Eisner, 2005).  

Fjölmennasta kynslóð sögunnar er Baby Boomers sem er fædd á árunum 1945-

1964.  Hún ólst flest upp við velmegun, öryggi og þá tilfinningu að allt væri 

mögulegt.  Þessi kynslóð er talin kappsöm, bjartsýn og vinnusöm.  X-kynslóðin 

er svo fædd á árunum frá 1964-1980.  Hún ólst upp sem lyklabörn í þjóðfélagi 

þar sem tækniframfarir voru hraðar.  Rannsóknir sýna fram á að þessi kynslóð 

er sjálfstæð, úrræðagóð og metur einstaklingshyggju mikils (Eisner, 2005).  
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Yngsta kynslóðin á vinnumarkaðnum er kölluð Y-kynslóðin og er fædd á árunum 

1980-2000.  Þessi kynslóð hefur alist upp við miklar breytingar (Eisner, 2005).  

Annars vegar hagsæld og efnahagslega uppbyggingu og hins vegar mikla 

óvissu og fjármálaóstöðugleika Þau hafa einnig alist upp við miklar og hraðar 

tækniframfarir og eru stöðugt tengd við umheiminn í gegnum internetið (Lewis, 

2003).   Þetta er vel upplýst kynslóð sem er talin betur menntuð en fyrri kynslóðir 

(Allen, 2004).  Erlendar rannsóknir benda til þess að þau hafi sterka 

siðferðiskennd, séu félagslynd og finnist skipta meira máli að vera góðir foreldrar 

og leggja sitt af mörkum til samfélagsins heldur en að afla hárra tekna 

(Lancaster, 2002).   

Rannsóknir hafa líka sýnt að þessi kynslóð hefur mikla þörf fyrir að ná árangri.  

Þau vilja skipta máli, lifa lífinu til fulls og hafa gott jafnvægi á milli vinnu og 

einkalífs.  Einnig hefur þeim verið innrætt að þau geti allt og að ekkert sé 

ómögulegt (Allen, 2004; Martin, 2007).  Þær miklu breytingar og tækniframfarir 

sem Y-kynslóðin hefur alist upp við hefur valdið því að þau eru mörg hver 

skapandi, úrræðagóð og fljót að aðlagast breyttum aðstæðum.  Einnig hafa 

rannsóknir bent til þess að þau séu sífellt með augun opin fyrir nýjum tækifærum 

og geti notað tæknina sér til framdráttar (Sheahan, 2005).  Jákvætt og 

sveigjanlegt vinnuumhverfi er þessari kynslóð mikilvægt og þau bera meiri 

virðingu fyrir hæfileikum heldur en stöðu fólks.  Einnig hefur því verið haldið fram 

að þau séu líkleg til þess að skipta um vinnustað ef eitthvað betra býðst og 

myndu frekar velja starf sem þeim finnst skipta máli og hjá vinnuveitanda sem 

kann að meta jafnvel þau launin séu lægri en annars staðar.  Vinnan er ekki lífið 

sjálft heldur einungis leið til þess að afla nauðsynlegra tekna og þau meta frítíma 

meira heldur en yfirvinnu (Eisner, 2005). 
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Viðhorf til vinnu 

Viðhorf fólks til vinnu hefur verið misjafnt í gegnum aldirnar.  Í Grikklandi til forna 

þótti öll líkamleg vinna ómerkileg og var henni að miklu leyti sinnt af þrælum, 

útlendingum og hinum lægst settu.  Virðulegur grískur borgari þurfti frjálsræði til 

þess að sinna stjórnmálum, heimspeki og öðrum verðugum verkefnum og 

vinnan þótti of tímafrek (Durant, 1967).  Svipuð vinnuviðhorf mátti einnig sjá hjá 

Rómverjum en stéttaskipting var mikil þar eins og hjá Grikkjum.  Þrælahald var 

víðtækt og auðæfi söfnuðust á fáar hendur þeirra hæst settu.  Í hinni fornu 

Rómaborg var mikið neyslusamfélag og í tvær aldir fluttu þeir töluvert meira til 

borgarinnar en þeir seldu frá henni.  Aelius Aristides (117 – 181 e.Kr.) lét þau 

orð falla að „sá sem vill sjá allar vörur veraldar verður annað tveggja að ferðast 

um allan heim eða dveljast í Rómaborg“ (Durant, 1993, bls 366).  Þær vörur sem 

fluttar voru til borgarinnar komu frá verksmiðjum þar sem þrælar og þeir lægst 

settu sáu um framleiðsluna á meðan eigendur verksmiðjanna högnuðust.  

Þrælar voru auðfengnir og talið var að í kringum 30 f.Kr. hafi þeir verið um 

helmingur borgarbúa (Durant,1993).  Hefðbundin vinna var því ekki í hávegum 

höfð meðal rómverskra efnamanna og leituðu þeir frekar hamingjunnar í leikjum 

og öðrum tómstundum (Stefán Ólafsson, 1996). 

Kristindómurinn hafði mikil áhrif á það hvernig viðhorf til vinnunnar þróaðist.  Á 

tímum frumkristni var viðhorfið neikvætt og gyðingar litu á vinnuna sem refsingu 

fyrir óhlýðni Adams og Evu.  Eins og kemur fram í Biblíunni voru þau rekin úr 

aldingarðinum og þurftu þaðan í frá að vinna sjálf fyrir viðurværi sínu í stað 

allsnægtanna í aldingarðinum.  Litið var á vinnuna sem erfiði sem veitti litla 

ánægju á sama hátt og hjá Grikkjum og Rómverjum.  Eftir fall Rómaveldis árið 

476 e.Kr. breyttist viðhorfið til vinnu og smám saman breiddist sú skoðun út að 

vinnan væri af hinu góða.  Á miðöldum var vinnan hluti af skyldum manna 
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gagnvart kirkjunni og verndaði menn gegn þeirri spillingu sem fylgdi iðjuleysi.  

Vinnan taldist samt sem áður ekki göfug heldur var henni eingöngu sinnt af 

nauðsyn og til þess að afla sér lífsviðurværis.  Þessi trúarlegu viðhorf miðalda 

héldu aftur af vinnusemi og viðskiptum því menn unnu eða framleiddu eingöngu 

það sem dugði til eigin framfærslu (Stefán Ólafsson, 1996).   

Hagkerfi eru nauðsynleg til þess að skipuleggja framleiðslu og dreifingu á 

neysluvörum og þjónustu.  Það hagkerfi sem hefur orðið ráðandi á 21.öldinni er 

kapítalisminn eða markaðsþjóðfélagið og eru helstu kostir þess hraðar 

tækniframfarir og mikil framleiðni.  Markaðshyggjan gerir ráð fyrir því að 

fjárfestar, vinnuafl og neytendur geri það sem þeim kemur best og þannig þjóni 

þeir hagsmunum þjóðfélagsins best (Kasser, Cohn, Kanner og Ryan, 2007).  

Nútímavinnumenning byggist á lögmálum markaðshyggjunnar og þáttum eins og 

vinnuvilja, sjálfsbjargarviðleitni, mikilvægi vinnunar í lífi fólks og því hvað fólk vill 

fá út úr starfinu.  Einnig snýst hún um að fullnægja efnislegum þörfum og safna 

eignum (Stefán Ólafsson, 1996). Vinnan er talin nauðsynleg til þess að fullnægja 

þessum þörfum okkar og komst Arnljótur Ólafsson (1880/1988) svo að orði: 

Vér lifum meðan vér vinnum, vér eyðum meðan vér öflum.  Með því nú að 

vinnan er það tvent: nytsöm og erfið, þá er hún móðir að verði hlutanna.  Vér 

þurfum jafnan að kaupa þá vinnu, er vér vinnum eigi sjálfir en þurfum þó á að 

halda til fullnægíngar einhverrar þarfar vorrar.  Öllum mun skiljast að eigi 

nægir að vér vinnum vinnu vora með verkfærum og afli líkamans eingöngu, 

því naumast er nokkur vinna svo einföld, að eigi þurfi einhverja þekkíng, 

dálítið vit og nokkurn vilja til að vinna hana.  Í allflestum líkamlegum störfum 

og í öllum hinum andlegu þurfum vér því að beita öflum andans.  Til þess að 

vinnan nái að bæta úr öllum þörfum vorum, hljótum vér að leggja fram alla 

hæfileika vora, verkfæri líkamans og gáfur sálarinnar.  Maðrinn erfiðar allr.“ 

(bls 21).   

Þetta eru miklar breytingar frá tímum Forn-Grikkja og Rómverja þegar líkamleg 

vinna þótti ómerkileg og eingöngu hin andlegu fræði voru við hæfi auðmanna.  

Einnig eru þessi viðhorf ólík viðhorfum miðalda þegar eignasöfnun var engin og 
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eingöngu unnið til eigin framfærslu.  Núna er eignasöfnun viðurkennd og í 

viðskiptaheiminum eru há laun og auðsöfnun til dæmis talin mælikvarði á 

velgengni og meiri áhersla lögð á fjárhagslega velgengni heldur en lífsánægju 

og almenna vellíðan (Swift, 2007).  

Vinnusiðferði 

Hugtakið vinnusiðferði (work ethic) hefur frá upphafi verið tengt við vinnusemi 

(hard work).  Fyrstu hugmyndir manna um vinnusiðferði voru þær að hver og 

einn bæri ábyrgð á eigin velgengni og að vinnusemi væri lausn allra vandamála.  

Með mikilli vinnu gátu einstaklingar bætt hag sinn, einnig þeir fátæku (Miller, 

Woehr og Hudspeth, 2002).   

Nýrri hugmyndir um vinnusiðferði koma frá Max Weber sem árið 1905 setti fram 

kenningu sem tengdi hugtakið vinnuviðhorf við siðfræði mótmælenda-

trúarmanna.  Þessi kenning var kölluð Protestant Work Ethic (PWE) og í henni 

gerði Weber ráð fyrir fjórum þáttum.  Fyrsta þáttinn kallaði hann Doctrine of 

Calling  en í honum fólst að Guð hefur kallað okkur til starfa í sína þágu og 

þannig verður vinnan dyggð og henni ber að sinna af kostgæfni.  Annar þátturinn 

var Doctrine of Predestination sem gerði ráð fyrir því að ánægju Guðs með störf 

okkar mætti sjá með velgengni í starfi.  Við hefðum aðeins takmarkaðan tíma til 

þess að öðlast náð Guðs og því mætti ekki sóa tímanum í iðjuleysi, frístundir 

eða nautnalíf.  Þriðji þátturinn var Doctrine of Strong asceticism sem leggur 

áherslu á sparnað og fjárfestingu og fordæmir eyðslu í munaðarvörur.  Fjórði og 

síðasti þátturinn er svo Doctrine of Sanctification sem gerir ráð fyrir því að menn 

taki skynsamar og siðferðislega réttar ákvarðanir (Furnham, 1984).  Undirstöður 

kenningarinnar og tengsl við þau trúarbrögð og þjóðfélagsgerð sem hún átti að 
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vera sprottin frá hafa verið harðlega gagnrýndar af fræðimönnum.  Þrátt fyrir það 

virðist sem réttmæti þeirrar hegðunar og lífsgilda sem kenningin segir til um vera 

óumdeilt en þau eru meðal annars vinnusemi, meinlætalifnaður, ráðdeild, 

sparsemi og skynsemi í fjármálum (Furnham, 1984).   

Margir kvarðar hafa verið hannaðir til þess að mæla vinnusiðferði og gera flestir 

þeirra ráð fyrir því að um margþátta hugsmíð sé að ræða á sama hátt og 

kenning Weber.  Hins vegar eru niðurstöðurnar oftast settar fram sem ein 

heildartala og það getur valdið því að tengsl einstakra undirþátta við aðrar 

hugsmíðar koma ekki fram (Carver, 1989).  Þetta gagnrýndi McHoskey (1994) 

og þáttagreindi kvarðann sem hvað mest hefur verið notaður en það er 19 atriða 

kvarði sem kallast Protestant Work Ethic Scale eftir Mirels og Garrett (1971).  

Hann notaði meginhlutaþáttagreiningu (principal component analysis) og 

hornhvassan Promax snúning þar sem marktæk fylgni var á milli þátta.  Eftir 

athugun á skriðuprófi (scree plot) þvingaði hann fram fjögurra þátta lausn og 

nefndi þættina; velgengni (success), meinlæti (asceticism), vinnusemi (hard-

work) og andstaða við frítíma (anti-leisure).  Þessir fjórir þættir skýrðu 39% af 

heildardreifingunni meðan eins þátta lausn skýrði aðeins 17% af 

heildardreifingunni.  Cronbach´s alpha áreiðanleikastuðlar fyrir þættina voru þó í 

lægri kantinum: velgengni ,65, meinlæti ,54, vinnusemi ,62 og andstaða við 

frítíma ,67.  Aðeins tvö atriði hlóðu á þáttinn andstaða við frítíma.  Hann fann 

lága en marktæka fylgni á milli þáttanna velgengni og meinlætis, r = 0,15, p < 

0,05, annars vegar og velgengni og andstöðu við frítíma, r = 0,23, p < 0,01, hins 

vegar.  Ekki fannst marktæk fylgni á milli annarra þátta.   
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Hassall, Muller og Hassall (2005) báru saman niðurstöður þáttagreiningar á 

þessum sama kvarða hjá atvinnulausum og þeim sem eru í starfi.  Þær þvinguðu 

fram fjóra þætti með meginhlutaþáttagreiningu og hornréttum Varimax snúningi.  

Sambærilegir þættir komu fram hjá þessum tveimur hópum þó að munur væri á 

því hvernig einstaka atriði hlóðust á þættina.  Fjórir þættir skýrðu 45,69% af 

heildardreifingunni hjá atvinnulausum og 49,73% af heildardreifingunni hjá þeim 

sem voru í starfi.  Þættirnir voru nefndir; vinnusemi (hard work), meinlæti 

(asceticism), andstaða við frítíma (anti-leisure) og viðhorf til vinnu (work regard).  

Í úrtaki atvinnulausra var þáttagreining ekki nógu skýr þar sem aðeins eitt atriði 

hlóð á þáttinn viðhorf til vinnu en í úrtaki þeirra með vinnu komu fimm atriði fram 

í þessum sama þætti.  Í úrtaki þeirra sem voru í starfi hlóðu aðeins tvö atriði á 

þáttinn andstaða við frítíma á sama hátt og í rannsókn McHoskey (1994).  Í 

úrtaki atvinnulausra komu fram fimm atriði í þessum þætti.   

Flestar rannsóknir hafa gefið svipaða þáttabyggingu fyrir þrjá þætti (hard work, 

asceticism og anti-leisure) en einhver munur er á fjórða þættinum á milli 

rannsókna sem mætti útskýra með mismunandi einkennum úrtaks og stærð 

þess í rannsóknum.  Fjórði þátturinn hefur meðal annars verið nefndur velgengni 

(success) eða neikvæð viðhorf (negative views).  Rannsóknum ber einnig 

saman um þau tvö atriði sem hlaða á þáttinn andstaða við frítíma en þau eru 

„Lífið hefði meiri tilgang ef við hefðum meiri frítíma“ og „Fólk ætti að hafa meiri 

tíma fyrir afslöppun“ (Hassall, Muller og Hassall, 2005; McHoskey, 1994; 

Mudrack, 1997).   

Í rannsókn sinni kannaði McHoskey (1994) einnig hvort vinnusiðferði tengdist 

trúrækni fólks og mældi hann vinnusiðferði með PWE kvarðanum.  Í úrtaki hans 

voru að mestu leyti einstaklingar sem voru kristinnar trúar, bæði mótmælendur 
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og kaþólikkar.  Hann spurði um kirkjusókn, þátttöku í félagsstarfi kirkjunnar og 

hversu oft fólk gaf til góðgerðamála tengdum kirkjunni.  Niðurstöður á heildartölu 

PWE bentu til þess að um tengsl væri að ræða, r = 0,21, p < 0,01, en þegar 

fylgni við einstaka þætti PWE var skoðuð kom í ljós að trúrækni tengdist 

eingöngu meinlæti, r = 0,15, p < 0,05, og andstöðu við frítíma, r = 0,27, p < 0,01, 

en ekki vinnusemi og velgengni og enginn munur reyndist vera á milli trúarhópa.   

Frá því að hugsmíðin varð til hafa vinnusemi og velgengni verið þeir þættir sem 

helst hafa verið tengdir við vinnusiðferði (Ghorpade, Lackritz og Singh, 2006).  

Það hefur hins vegar verið umdeilt hvort nota eigi hugtakið Protestant Work 

Ethic og tengja það þar með við trúarbrögð, eða hvort tala eigi eingöngu um 

vinnusemi (hard work) en það hugtak virðist vera til í flestum 

menningarsamfélögum (Brenda Geren, e.d).  Niðurstöður rannsókna benda til 

þess að réttast sé að tala um vinnusiðferði án þess að tengja það við 

trúarskoðanir og gera nýjar skilgreiningar ráð fyrir því að vinnusiðferði 

endurspegli viðhorf og hugmyndir einstaklinga um gildi vinnunnar og mikilvægi 

vinnusemi (Miller, Woehr og Hudspeth, 2002). Einnig hafa ný mælitæki verið 

hönnuð því rannsóknir hafa bent til þess að þeir kvarðar sem helst hafa verið 

notaðir meta ólíka þætti vinnusiðferðis og taka jafnvel ekki til allra þeirra þátta 

sem Weber gerði ráð fyrir í kenningu sinni (Furnham, 1990b; Miller, Woehr og 

Hudspeth, 2002).  Í nýlegri rannsókn var mælitækið Multidimensional Work Ethic 

Profile (MWEP) notað til þess að bera saman vinnusiðferði þriggja kynslóða, 

Baby Boomers, X-kynslóðarinnar og Y-kynslóðarinnar.  Niðurstöðurnar bentu til 

þess að atriði í spurningalistanum hafi mismunandi merkingu fyrir kynslóðirnar 

og að vinnusiðferði þeirra sé að mörgu leyti ólíkt (Meriac, Woehr og Banister, 

2010).  
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Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á vinnusiðferði og hvernig það birtist í 

starfi og benda þær til þess að það sé ekki fylgni á milli vinnusiðferðis og 

starfsánægju (job satisfaction).  Rannsóknir hafa einnig sýnt að þeir sem hafa 

hátt vinnusiðferði séu vinnusamari en aðrir, líklegri til að vera A-

persónuleikagerð, með háa innri stjórnrót (internal locus of control), íhaldssöm 

viðhorf og mikla þörf fyrir að ná árangri (Furnham, 1983; Furnham, 1984; 

Furnham, 1990a).  Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á tengslum vinnusiðferðis 

og atvinnuleysis.  Furnham (1982) komst að því að einstaklingar sem hafa hátt 

vinnusiðferði eru líklegri til þess að skýra atvinnuleysi með leti eða lítilli viðleitni 

við atvinnuleit.  Einnig telja þeir ríkidæmi tilkomið vegna vinnusemi, heiðarleika 

og sparsemi og að fólk sé fátækt vegna iðjuleysis og lélegrar fjármálastjórnunar.  

Þeir sem hafa hátt vinnusiðferði eru einnig líklegir til þess að vera á móti sköttum 

og almannatryggingum.  Feather (1982) rannsakaði hóp atvinnulausra 

ungmenna og bar þau saman við sambærilegan hóp ungmenna sem var í vinnu.  

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að þau sem voru atvinnulaus skoruðu lægra á PWE 

kvarðanum en þau sem voru í vinnu.  Þegar hópurinn sem var atvinnulaus var 

skoðaður nánar kom í ljós að þau sem skoruðu hæst á kvarðanum voru mun 

virkari í atvinnuleit heldur en þau sem skoruðu lægra.   

Stjórnrót 

Eins og áður segir hafa rannsóknir sýnt tengsl á milli PWE og innri stjórnrótar 

(Furnham, 1983; Furnham, 1990a).  Stjórnrót  (locus of control) vísar til þess 

hvort fólk telur sig hafa stjórn á afleiðingum hegðunar sinnar eða hvort 

afleiðingarnar eru háðar örlögum, heppni eða öðrum þáttum sem ekki er unnt að 

stjórna (Rotter, 1966).  Sá sem telur velgengni sína í lífinu vera háða eigin 
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hegðun og ákvörðunum er talinn vera með innri stjórnrót (internal) en sá sem er 

með ytri stjórnrót (external) telur sig ekki hafa stjórn á velgengni sinni í lífinu 

(Caliendo, Cobb-Clark og Uhlendorff, 2010).  Til eru margir kvarðar sem eiga að 

mæla stjórnrót, bæði almenna og sértæka.  Fjöldinn allur af mismunandi 

kvörðum mælir sértæka stjórnrót fólks til dæmis varðandi heilsu, fjármál, 

starfsframa og fleira (Fournier og Jeanrie, 1999).  Spector (1988) hannaði 16 

atriða kvarða sem metur stjórnrót fólks í vinnuumhverfi og hefur hann verið 

nefndur Work Locus of Control Scale (WLOC).  Við þróun kvarðans var hann 

lagður fyrir sex mismunandi úrtök og var innri áreiðanleiki kvarðans 

ásættanlegur fyrir öll úrtök og innri stöðugleiki kvarðans hefur reynst góður eða  

α = ,75 til ,85.   

Mudrack (1997) sýndi fram á að tengsl eru á milli einstakra undirkvarða PWE og 

WLOC kvarðans.  Hann fann marktæka fylgni á milli þeirra sem teljast vera með 

innri stjórnrót og þeirra sem meta vinnusemi (hard work) mikils, r = -0,56, p < 

0,001, sem bendir til þess að þeir sem telja sig hafa stjórn á eigin velgengni telja 

einnig að vinnusemi borgi sig.  Fylgnin er neikvæð þar sem í rannsókn hans 

gáfu lægri stig á stjórnrótarkvarðanum til kynna innri stjórnrót.  Einnig fann hann 

marktæk tengsl á milli þeirra sem teljast vera með ytri stjórnrót og meinlætis 

(asceticism), r = 0,31 , p < 0,001, sem gefur til kynna að þeir sem telja sig ekki 

hafa stjórn á því sem kemur fyrir í lífinu meta einnig gildi fórnfýsi og 

sjálfsafneitunar.   

Rannsóknir á tengslum stjórnrótar og atvinnuleysis benda til þess að þeir sem 

hafa háa innri stjórnrót, það er þeir sem telja sig hafa stjórn á afleiðingum 

hegðunar sinnar, eru líklegri til þess að hafa skráð sig atvinnulausa eftir námslok 



  

16 

en ekki vegna þess að þeim hafi verið sagt upp störfum.  Einnig eru þeir líklegri 

til þess að senda út fleiri atvinnuumsóknir, vera virkari í atvinnuleit og bjartsýnni 

á það að finna vinnu fljótt heldur en þeir sem hafa lága innri stjórnrót.  Ennfremur 

er fylgni á milli hárrar innri stjórnrótar og þess hve háar atvinnuleysisbætur fólk 

fær og bendir það til þess að laun þeirra hafi verið hærri en annarra þar sem 

atvinnuleysisbætur eru tekjutengdar fyrstu mánuðina (Caliendo, Cobb-Clark og 

Uhlendorff, 2010). 

Atvinnuleysi 

Atvinnuleysi á Íslandi hefur aukist talsvert undanfarin ár.  Frá septembermánuði 

árið 2005 til október 2008 var atvinnuleysi 0,8-1,4% en á tímabilinu frá 

nóvember 2008 til nóvember 2011 var það á bilinu 3,3-9,3%.  Í nóvember 2011 

voru atvinnulausir 7,1% þjóðarinnar og höfðu um 55% þeirra verið atvinnulausir í 

meira en sex mánuði en Vinnumálastofnun skilgreinir það sem 

langtímaatvinnuleysi.  Í lok nóvember voru alls 12.354 einstaklingar án atvinnu 

og þar af voru 4.030 einstaklingar á aldrinum 15-29 ára eða 32,6% allra á 

atvinnuleysisskrá (Vinnumálastofnun, 2011a; Vinnumálastofnun, 2011b; 

Vinnumálastofnun, 2011c).  Rannsóknir hafa sýnt fram á neikvæð áhrif 

langtímaatvinnuleysis á ungt fólk og geta þau meðal annars komið fram í aukinni 

misnotkun áfengis og tóbaks og auknum heilsutengdum vandamálum 

(Hammarström, Janlert og Theorell, 1988; Hammarström og Janlert, 2002).  

Einnig hafa rannsóknir bent til þess að atvinnuleysi hjá ungu fólki sem er að 

hefja starfsævina hafi neikvæð áhrif á framtíðartekjur þess og auki líkurnar á 

atvinnuleysi síðar á starfsævinni (Mroz og Savage, 2006).   
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Ungt fólk til athafna 

Í ágúst árið 2009 skipaði félags-og tryggingamálaráðuneytið starfshóp til þess að 

meta stöðu ungra atvinnuleitenda á Íslandi og gera tillögur um aðgerðir til þess 

að vinna gegn þeim alvarlegu áhrifum sem atvinnuleysi getur haft.  Meirihluti 

þeirra ungmenna sem er skráður atvinnulaus á Íslandi er aðeins með 

grunnskólapróf og þótti mikilvægt að huga sérstaklega að þessum hópi og auka 

námstækifæri þeirra og þar með möguleika á starfi.  Brottfall úr framhaldsskólum 

hefur verið með mesta móti á Íslandi miðað við önnur Evrópulönd og allt til loka 

ársins 2008 var eftirspurn eftir vinnuafli hér á landi mikil og atvinnuleysi lítið sem 

hefur hugsanlega dregið úr mikilvægi menntunar í huga ungs fólks (Hrafnhildur 

Tómasdóttir, 2010a; Hrafnhildur Tómasdóttir, 2010b). 

Niðurstaða starfshópsins var átakið Ungt fólk til athafna sem hófst í byrjun árs 

2010 en markmið þess er að innan þriggja mánaða frá atvinnuleysisskráningu 

skal einstaklingum á aldrinum 16-29 ára boðið starf, námstækifæri eða þátttaka í 

öðrum verkefnum. Þetta átak er unnið í samvinnu við fjölmarga aðila 

vinnumarkaðarins, menntakerfið og sjálfboðaliðasamtök og er mikil áhersla lögð 

á náms- og starfsráðgjöf og tækifæri sem auka hæfni þátttakenda.  

Vinnumálastofnun sér um framkvæmdina en stofnunin sér meðal annars um 

atvinnuleysisskráningar og greiðslu atvinnuleysisbóta.  Einnig sér stofnunin um 

að skipuleggja vinnumarkaðsúrræði fyrir einstaklinga á atvinnuleysisskrá og 

aðstoða atvinnuleitendur í starfsleit.  Þau verkefni sem standa einstaklingum til 

boða í tengslum við þetta átak eru fjölmörg og auk ýmissa námstækifæra er 

boðið upp á aðstoð við gerð ferilskrár, áhugasviðsgreiningu og aðstoð hjá 

fagaðila vegna kvíða eða vanlíðunar.  Í viðauka 1 má sjá yfirlit yfir þau 
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virkniúrræði sem voru í boði í október 2011.  Mikil áhersla er lögð á það að 

einstaklingar mæti á kynningarfund og skrái sig í þau úrræði sem þeim líst best 

á.  Mætingarskylda er í úrræði og getur fjarvera valdið bótamissi.  Með þátttöku 

getur ungt fólk aukið færni sína og þar með styrkt stöðu sína á vinnumarkaði.  

Könnun meðal þeirra ungmenna sem hafa tekið þátt í átakinu sýndi að flest voru 

ánægð með þau tækifæri sem buðust og töldu sig hafa fengið góða kynningu á 

þeim.  Niðurstöður sýndu einnig fram á að þeir sem höfðu lokið einhverju úrræði 

voru virkari í starfsleit heldur en þeir sem voru styttra á veg komin (Hrafnhildur 

Tómasdóttir, 2010a; Hrafnhildur Tómasdóttir, 2010b; Vinnumálastofnun, e.d.-a; 

Vinnumálastofnun, e.d.-b; Vinnumálstofnun, e.d.-c). 

Rannsóknarmarkmið og tilgátur 

Markmið þessarar rannsóknar er í fyrsta lagi að staðfesta þáttabyggingu PWE 

kvarðans og kanna hvort sömu þættir koma fram hjá atvinnulausu ungu fólki 

sem tilheyrir Y-kynslóðinni og komið hafa fram í fyrri rannsóknum.  Í öðru lagi að 

athuga hvort fylgni milli undirþátta kvarðans við WLOC kvarðann eigi einnig við 

hjá atvinnulausum ungmennum eins og sýnt hefur verið fram á hjá einstaklingum 

í starfi.  Í þriðja lagi að kanna hvort innri stjórnrót og hátt vinnusiðferði hafi áhrif á 

virkni ungs fólks í atvinnuleit og þátttöku í þeim virkniúrræðum sem þeim standa 

til boða hjá Vinnumálastofnun.  Með það í huga eru settar fram eftirfarandi 

tilgátur: 

1. PWE kvarðinn skiptist í fjóra undirþætti hjá atvinnulausu ungu fólki sem 

tilheyrir Y-kynslóðinni á sama hátt og fyrri rannsóknir sýna. 

2. Þeir sem hafa hátt vinnusiðferði hafa innri stjórnrót.  

3. Þeir sem eru með innri stjórnrót meta vinnusemi mikils. 
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4. Þeir sem hafa hátt vinnusiðferði eru virkari í atvinnuleit en þeir sem hafa 

lágt vinnusiðferði. 

5. Þeir sem hafa innri stjórnrót eru virkari í atvinnuleit en þeir sem hafa ytri 

stjórnrót. 

6. Þeir sem hafa hátt vinnusiðferði eru líklegri til þess að þátt í 

virkniúrræðum en þeir sem hafa lágt vinnusiðferði. 

7. Þeir sem hafa innri stjórnrót eru líklegri til þess að taka þátt í 

virkniúrræðum heldur en þeir sem hafa ytri stjórnrót. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Rannsóknin var unnin í samstarfi við Vinnumálastofnun (VMST).  Í úrtakinu voru 

allir þeir 3.682 einstaklingar sem skráðir voru á atvinnuleysisskrá hjá 

Vinnumálastofnun þann 17.október 2011 fæddir á árunum 1982-1993 (18-29 

ára).  Þar af voru 1.899 karlar og 1.788 konur.   

Alls opnaði 1.821 einstaklingur könnunina og 752 luku henni.  Nothæf svör voru 

734 og er því svarhlutfall 19,9% sem er í lægri kantinum í könnun sem þessari 

(Baruch, 1999).  Nothæf svör eru þó nægilega mörg til þess að fá marktækar 

niðurstöður.  Karlar voru 43,4% og konur 56,6%. Þátttakendur voru á aldrinum 

18-29 ára og var meðalaldurinn 24,72 ár (sf = 3,12). 

Flestir þátttakenda eða 31,5% höfðu verið á atvinnuleysisskrá í minna en sex 

mánuði og 19,1% í minna en mánuð.  Þegar langtímaatvinnuleysi var skoðað 

kom í ljós að 17,8% þátttakenda höfðu verið á skrá hjá Vinnumálastofnun í sex 

til tólf mánuði og 28,4% höfðu verið skráð atvinnulaus í meira en eitt ár.   

Í töflu 1 má hjúskaparstöðu, húsnæðisaðstæður og fjölda barna sem 

þátttakendur eiga. Einnig má sjá hæsta stig menntunar sem þátttakendur hafa 

lokið prófgráðu í.     
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Tafla 1.  Bakgrunnur þátttakenda 

________________________________________________________________ 

Bakgrunnsbreytur           % 

________________________________________________________________ 

Menntun 

 Ekki lokið skyldunámi         3,4% 

Grunnskólapróf        39,8% 

 Prófgráða á framhaldsskólastigi      38,9% 

 Prófgráða á háskólastigi       16,1% 

Hjúskaparstaða 

 Einhleyp(ur)         43,3% 

 Í sambúð/föstu sambandi       43,1% 

 Gift / kvæntur          9,0% 

Fjöldi barna 

 Ekkert barn           2,5% 

 Eitt barn         53,1% 

 Tvö börn         23,7% 

 Þrjú börn         12,7% 

 Fjögur börn eða fleiri         5,5% 

Húsnæðisaðstæður 

 Búa í foreldrahúsum       21,7% 

Leiguhúsnæði eða deila leigu með öðrum    54,3% 

Eigið húsnæði        17,8% 

________________________________________________________________ 

    

Mælitæki 

Spurningalisti var saminn og innihélt hann kvarða til að meta vinnusiðferði og 

vinnustjórnrót.  Auk bakgrunnsspurninga var spurt um lengd atvinnuleysis, virkni 

í atvinnuleit, þátttöku í virkniúrræðum VMST og viðhorf til ýmissa fullyrðinga 

tengdum starfshvatningu.  Spurningalistann í heild sinni má sjá í viðauka 1. 
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Vinnusiðferði var mælt með íslenskri útgáfu af Protestant Work Ethic (PWE) 

kvarða Mirels & Garrett (1971).  Í upprunalega kvarðanum voru 19 fullyrðingar á 

ensku sem þýddar voru yfir á íslensku af þremur aðilum.  Þýðingarnar voru 

samræmdar og þótti merking fullyrðinganna haldast óbreytt eftir þýðingu.  

Tveimur fullyrðingum var sleppt úr íslensku útgáfunni.  Atriðið „The credit card is 

a ticket to careless spending“ þótti ekki viðeigandi þar sem notkun kreditkorta á 

Íslandi getur verið hagkvæmari fyrir skynsamt og skipulagt fólk en notkun 

debetkorta því engin færslugjöld eru af kreditkortum.  Einnig þótti atriðið barn 

síns tíma.  Staðhæfingunni „A distaste for hard work usually reflects a weakness 

in character“ var sleppt úr íslensku útgáfunni vegna mannlegra mistaka.  

Þátttakendur voru beðnir að taka afstöðu til fullyrðinganna á sjö punkta Likert 

kvarða þar sem 1 þýðir „að öllu leyti ósammála“ og 7 þýðir „að öllu leyti 

sammála“.  Innri áreiðanleiki 17 atriða kvarðans var ásættanlegur eða α = 0,77.  

Þremur atriðum var snúið við fyrir úrvinnslu þar sem þau voru neikvætt orðuð.    

Vinnustjórnrót var mæld með íslenskri útgáfu af Work Locus of Control (WLOC) 

kvarða Spector (1988).  Hann var þýddur úr ensku yfir á íslensku af þremur 

aðilum og voru þýðingarnar svo samræmdar og þótti merking fullyrðinganna 

halda sér eftir þýðingu.  Vinnustjórnrótarkvarðinn samanstendur af 16 

fullyrðingum sem meta hvort viðkomandi hefur innri eða ytri vinnustjórnrót og 

voru þátttakendur beðnir að taka afstöðu til atriðanna á sjö punkta Likert kvarða 

þar sem 1 þýðir „að öllu leyti ósammála“ og 7 þýðir „að öllu leyti sammála“. Þeim 

átta atriðum sem meta ytri vinnustjórnrót var snúið við fyrir úrvinnslu þannig að 

hærra skor á kvarðanum bendi til innri vinnustjórnrótar og lágt skor bendi til þess 

að viðkomandi hafi ytri vinnustjórnrót.  Innri áreiðanleiki kvarðans var góður eða 

α = 0,83.  Þegar kvarðanum var skipt í tvo undirkvarða; ytri og innri stjórnrót var 
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atriðum á ytri stjórnrótarkvarðanum snúið þannig fyrir úrvinnslu að hátt skor 

merkir að viðkomandi hafi háa ytri stjórnrót og lágt skor að hann hafi lága ytri 

stjórnrót.  Á sama hátt merkir hátt skor á innri stjórnrótarkvarðanum að 

viðkomandi hafi háa innri stjórnrót og lágt skor að hann hafi lága innri stjórnrót.   

Virkni í atvinnuleit var mæld með spurningunni „hversu oft hefur þú sótt um starf 

á síðastliðnum þremur mánuðum“ með svarmöguleikum frá því að hafa aldrei 

sótt um starf og svo voru tölugildi þar sem þátttakendur gátu valið viðeigandi 

gildi. 

Einnig var spurt hvenær þátttakendur höfðu síðast sótt um starf og voru sjö 

valmöguleikar.  Fyrsti valmöguleiki var „ég hef aldrei sótt um starf“ og síðasti 

möguleiki var „fyrir þremur mánuðum eða meira“.  Þátttakendur voru líka beðnir 

að svara hvort þeir hefðu tekið þátt í einhverju virkniúrræði á vegum 

Vinnumálastofnunar og svo merkja við öll þau úrræði sem þeir hafa tekið þátt í.   

Framkvæmd 

Áður en könnunin var send út var Persónuvernd send tilkynning um 

rannsóknina.  Spurningalistinn var settur upp á vefsíðunni www.questionpro.com 

sem hélt utan um svör þátttakenda og var hann svo forprófaður á tveimur 

ungmennum sem eru á atvinnuleyssiskrá.  Eftir smávægilegar breytingar var 

sendur tölvupóstur í samvinnu við Vinnumálastofnun, með tengil á vefslóð þar 

sem spurningalistinn var vistaður, til allra einstaklinga á atvinnuleysisskrá sem 

eru fæddir frá árinu 1983-1992 eða 18-29 ára einstaklingar.  Þessi hópur 

samanstendur af þeim einstaklingum sem geta nýtt sér úrræði stofnunarinnar í 

tengslum við átakið Ungt fólk til athafna og eru orðin sjálfráða.  Í leiðbeiningum til 

þátttakenda kom fram að þeim væri ekki skylt að taka þátt og að þau gætu hætt 

http://www.questionpro.com/


  

24 

þátttöku hvenær sem er.   Einnig var þeim bent á að hægt væri að sleppa því að 

svara einstaka spurningum og að farið væri með gögnin sem trúnaðarmál og 

ekki væri unnt að rekja svörin til einstaklinga.   

Þar sem netföngin eru trúnaðarmál sá sviðstjóri upplýsingatækni- og 

rannsóknasviðs VMST um að senda út tölvupóstinn með tengil á 

spurningalistann.  Einnig sá hann um að senda út tvær ítrekanir með viku millibili 

eftir fyrirmælum rannsakanda.  Eftir að listinn var sendur út bárust svör frá 

viðtakendum sem voru ekki íslenskumælandi.  Með fyrstu ítrekun var því sendur 

út texti á ensku sem útskýrði stuttlega könnunina og að þeir sem töluðu ekki 

íslensku þyrftu ekki að svara. 
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Niðurstöður 

Kvarðar rannsóknarinnar voru þáttagreindir og var neikvæðum yrðingum snúið 

við fyrir úrvinnslu.  KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) mæling á Protestant Work Ethic 

(PWE) kvarðanum gaf ,809 og Bartlett´s prófið var marktækt, p < 0,001.  Í fyrri 

rannsóknum var kvarðinn þáttagreindur með meginhlutaþáttagreiningu (principal 

component analysis) og ýmist hornskakkt með Promax snúningi eða hornrétt 

með Varimax snúningi.  Þar sem fyrri rannsóknir hafa sýnt fylgni á milli þátta var 

notuð meginhlutaþáttagreining með hornskökkum Promax snúningi hér 

(McHoskey, 1994; Mudrack, 1997).   

Í töflu 2 má sjá niðurstöður þáttagreiningar.  Fimm atriði hlóðu á fyrsta þáttinn 

sem var kallaður Vinnusemi.  Þar eru atriði sem sýna jákvæðar hliðar þess að 

vinna mikið (t.d. „Þeir sem eru duglegir til vinnu eru líklegir til þess að ná 

árangri“).  Á annan þáttinn hlóðust sjö atriði sem öll tengdust fórnfýsi og því að 

afsala sér þægindum (t.d. „Ég myndi ná lengra í lífinu ef ég fórnaði ákveðnum 

þægindum“) og var þessi þáttur kallaður Fórnfýsi.  Í fyrri rannsóknum  hefur 

þessi þáttur verið nefndur meinlæti (asceticism) (Hassall, Muller og Hassall, 

2005; McHoskey, 1994; Mudrack, 1997). 

Þriðji þátturinn var kallaður Andstaða við frítíma og þar komu fram þau þrjú atriði 

sem snúið var við fyrir þáttagreiningu og sýndu viðhorf til frítíma (t.d. „Lífið hefði 

meiri tilgang ef við hefðum meiri frítíma“).  Á fjórða þáttinn hlóðust tvö atriði sem 

hægt er að kalla Velgengni en þau tilgreina mikilvægi þess að leggja sig fram til 

að ná árangri (t.d. „Flestir sem ná ekki árangri í lífinu eru bara latir“).   
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Tafla 2.  Meginhlutaþáttagreining PWE kvarðans 

____________________________________________________________________________ 
 
           Vinnusemi      Fórnfýsi      Andstaða      Velgengni 

          við frítíma    
____________________________________________________________________________ 
Þeir sem eru vinnusamir eru    ,74 
líklegir til þess að ná langt í lífinu             
 
Þeir sem eru duglegir til vinnu              ,69  
eru líklegir til þess að ná árangri   
 
Ég verð eirðarlaus þegar það er   ,66 
lítið af verkefnum fyrir mig                
 
Það er fátt ánægjulegra en það að  ,64 
leggja sig allan fram í starfi              
 
Þeir sem takast á við leiðinleg verkefni   ,49 
af ákafa eru þeir sem ná langt í lífinu             
 
Samfélagsleg vandamál væru          ,68 
færri ef  fólk hefði minni frítíma            
 
Flestir eyða of miklum tíma í          ,62 
skemmtun sem gefur ekkert af sér    
 
Ég myndi ná lengra í lífinu ef ég         ,50 
fórnaði ákveðnum þægindum     
 
Erfiðustu fögin í skóla skila oftast    ,38           ,45 
mestu umbuninni    
 
Lífið væri tilgangslaust ef við          ,43 
þyrftum aldrei að þjást       
 
Peninga sem aflað er auðveldlega    ,36      ,38 
(til dæmis í fjárhættuspilum eða með 
braski) er yfirleitt eytt óskynsamlega             
   
Þeir sem ná langt á eigin verðleikum         ,30 
hafa sterkari siðferðiskennd en þeir  
sem fæðast ríkir      
  
Fólk ætti að hafa meiri tíma fyrir afslöppun*                                           ,81 
 
Lífið hefði meiri tilgang ef við hefðum          ,81 
meiri frítíma*             
 
Vinnusemi leiðir ekki endilega til velgengni*        ,48 
 
Þeim sem mistekst í starfi hafa yfirleitt        ,74 
ekki lagt sig nægilega fram         
 
Flestir sem ná ekki árangri í lífinu eru        ,69 
bara latir           
____________________________________________________________________________ 
*neikvætt orðuðu atriði snúið við fyrir úrvinnslu 
**aðeins hleðslur hærri en ,30 eru birtar 
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 Þessar niðurstöður eru að mestu leyti í samræmi við fyrri rannsóknir þar sem 

fjórir þættir koma fram með svipaðar þáttahleðslur þó heiti þáttanna séu ekki 

nákvæmlega eins.  Þættirnir vinnusemi og andstaða við frítíma koma fram hér 

eins og í fyrri rannsóknum og þau tvö atriði sem hafa hæsta hleðslu í þættinum 

andstaða við frítíma eru sömu atriði og áður hafa komið fram.  Hér hefur einn 

þátturinn verið nefndur fórnfýsi en sambærilegur þáttur hefur einnig verið 

nefndur meinlæti í öðrum rannsóknum.  Sú skörun á milli þáttanna vinnusemi og 

fórnfýsi sem hér kemur fram hefur einnig komið fram áður.  Fjórði þátturinn er 

hér nefndur velgengni en hann hefur áður verið nefndur vinnuviðhorf eða 

neikvæð viðhorf (Hassall, Muller og Hassall, 2005; McHoskey, 1994; Mudrack, 

1997).  Í niðurstöðum má sjá þrjú atriði sem hafa krosshleðslur eða mjög lágar 

hleðslur.  Þegar þeim atriðum var sleppt úr þáttagreiningu komu samt fram 

sambærilegir þættir og áður og breytti engu hvort einu atriði í einu var sleppt eða 

öllum.  Þessar niðurstöður sýna því fjóra sambærilega þætti og fyrri rannsóknir 

og staðfestir þar með að sú þáttabygging PWE kvarðans sem áður hefur komið 

fram á líka við í úrtaki atvinnulausra ungmenna af Y-kynslóðinni og telst því 

fyrsta tilgátan studd. 

Í töflu 3 má sjá að marktæk fylgni er á milli allra undirþátta PWE kvarðans nema 

á milli fórnfýsi og andstöðu við frítíma þar sem engin fylgni mælist.  Hæsta 

fylgnin er á milli þáttanna vinnusemi og fórnfýsi.  Þessar niðurstöður styðja það 

að nota hornskakkan snúning við þáttagreininguna en sá snúningur er notaður 

þegar fylgni mælist á milli þátta (Furr og Bacharach, 2008).   
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Tafla 3.  Pearson fylgni á milli undirkvarða PWE 

________________________________________________________________ 
 
Breytur   Vinnusemi  Fórnfýsi Andstaða við frítíma 
________________________________________________________________ 
Fórnfýsi      ,50**          -          - 

Andstaða við frítíma    ,23**      ,00        - 

Velgengni      ,30**      ,36**     ,11** 

________________________________________________________________________________________________ 

**p < ,01 
 

Vinnustjórnrótarkvarðinn (WLOC) var þáttagreindur til þess að kanna hvort þær 

tvær víddir sem kvarðinn er talinn innihalda  kæmu skýrt fram og í töflu 4 má sjá 

niðurstöður þáttagreiningarinnar.  KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) mæling á 

kvarðanum gaf ,849 og Bartlett´s prófið var marktækt, p < 0,001.  

Meginhlutaþáttagreining með hornréttum Varimax snúningi gaf fimm þætti sem 

skýrðu samtals 58,8% af dreifingunni.  Þar sem fyrstu tveir þættirnir voru með 

langhæsta eigingildið (4,7 og 2,4) á meðan hinir þrír voru með eigingildi nálægt 

einum var ákveðið að þvinga lausnina á tvo þætti.   

Tveggja þátta lausn með meginhlutaþáttagreiningu og hornréttum Varimax 

snúningi gaf bestu lausnina og skýrði samtals 44,2% af dreifingunni.  Mjög skýrir 

þættir komu fram sem greindu vel á milli ytri og innri stjórnrótar.  Á fyrsta þáttinn 

hlóðust þau átta atriði sem tengjast ytri stjórnrót (external locus of control) og 

skýrðu þau 29,2% af dreifingunni.  Þessum atriðum var snúið við fyrir úrvinnslu.   

Á seinni þáttinn hlóðust hin átta atriðin en þau tengjast innri stjórnrót (internal 

locus of control) og skýrðu þau 15,1% af dreifingunni.  Hátt gildi á WLOC 

kvarðanum gefur því til kynna innri stjórnrót en lágt gildi gefur til kynna að 

viðkomandi hafi ytri stjórnrót.   
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Tafla 4.  Meginhlutaþáttagreining WLOC kvarðans 

____________________________________________________________________________ 
 
             Ytri stjórnrót             Innri stjórnrót 
____________________________________________________________________________ 
 

Stöðuhækkanir eru venjulega bara heppni*   ,80 

Meginmunurinn á því fólki sem græðir mikla   ,74                  
peninga og því sem græðir litla er heppni*       
 
Í flestum störfum þarf mikla heppni til að    ,73                      
vera framúrskarandi starfsmaður*           
 
Ef þú ætlar að græða mikla peninga þarftu   ,72                           
að þekkja rétta fólkið*          
 
Ef þú ætlar að fá virkilega gott starf þarftu   ,72                        
að eiga áhrifamikla vini eða ættingja*            
 
Að græða peninga veltur á gæfu og heppni*   ,69 
 
Þegar þú ætlar að tryggja þér verulega gott   ,67                             
starf, skiptir meira máli hverja þú þekkir heldur                                                           
en hvað þú kannt*          
 
Að finna starf við hæfi er oftast hrein heppni*   ,56 
 
Í flestum störfum getur fólk náð þeim                                                                         ,70 
markmiðum sem það ætlar sér að ná       
 
Þeir fá stöðuhækkun sem skila góðu starfi             ,67 
 
Ef þú veist hvað þú vilt að starf gefi þér,                                                                        ,65 
getur þú fundið starf við hæfi        

 
Fólk sem skilar góðu starfi er gjarnan verðlaunað            ,61 
 
Þú skapar starf þitt sjálf(ur)               ,59 

 
Flestir geta skilað góðu starfi ef þeir                                                                              ,57 
leggja sig fram                  
 
Flestir starfsmenn hafa meiri áhrif á                                                                        ,51 
 yfirmenn sína en þeir gera sér grein fyrir              
 
Ef starfsmenn eru óánægðir með ákvörðun                                                                  ,31 
sem yfirmaður tekur ættu þeir að gera eitthvað í því     
___________________________________________________________________________ 
 
*neikvætt orðuðu atriði snúið við fyrir úrvinnslu 
**aðeins hærri hleðslur en ,30 eru birtar 

 

 



  

30 

Í töflu 5 má sjá meðaltal, miðgildi, staðalfrávik og innri áreiðanleika kvarðanna 

sem notaðir voru í rannsókninni.  Undirkvarðar voru myndaðir úr þeim þáttum 

sem þáttagreining PWE og WLOC kvarðanna leiddi í ljós og má sjá sömu 

tölfræði fyrir þessa undirkvarða.  Þátttakendur svöruðu spurningum á 7 punkta 

Likert kvarða og er því miðgildi kvarðanna 3,5. 

 

Tafla 5.  Lýsandi tölfræði og innri áreiðanleiki kvarða sem notaðir eru í 
greiningum 

_____________________________________________________________________________ 

 

Kvarðar   N         M       Mg               sf   α 

_______________________________________________________________ 

PWE    734        4,22     4,23    ,65  ,77  

Vinnusemi   734          4,98     5,00    ,93  ,72 

Fórnfýsi   734        4,12     4,14    ,83  ,65 

Andstaða við frítíma 734        3,56     3,67    ,98  ,63 

Velgengni   734        3,67     3,50  1,21  ,52 

 

WLOC   734        4,57     4,56    ,77  ,83 

Innri stjórnrót   734        4,85     4,88    ,78  ,73 

Ytri stjórnrót   734        3,63     3,63  1,12  ,86 

________________________________________________________________ 

 

Niðurstöðurnar í töflu 5 sýna að þátttakendur virðast almennt vera vinnusamir og 

með innri stjórnrót en miðgildi þátttakenda er hærra en miðgildi þessara kvarða 

ef einnig er tekið tillit til staðalfráviks.  Innri áreiðanleiki PWE kvarðans og 

undirþáttarins vinnusemi reyndist ásættanlegur en innri áreiðanleiki annarra 

undirþátta var í lægri kantinum og sérstaklega lágur fyrir þáttinn velgengni sem  
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inniheldur aðeins tvö atriði.  Innri áreiðanleiki WLOC kvarðans og undirþáttinn 

ytri stjórnrót reyndist góður og einnig var hann ásættanlegur fyrir undirþáttinn 

innri stjórnrót (Furr og Bacharach, 2008).   

Í töflu 6 má sjá Pearson fylgni á milli kvarðanna PWE og WLOC og fylgni á milli 

einstakra undirþátta þeirra til þess að athuga tilgátu tvö og þrjú um að þeir sem 

hafa hátt vinnusiðferði hafa innri stjórnrót og að þeir sem eru með innri stjórnrót 

meti vinnusemi mikils.   

 

Tafla 6.  Pearson fylgni á milli kvarða og undirþátta þeirra 

________________________________________________________________ 
 
Breytur  PWE        Vinnusemi        Fórnfýsi        Andstaða   Velgengni 

         við frítíma     
________________________________________________________________ 
WLOC  ,29**         ,39**              ,02    ,32**   ,14** 

Innri stjórnrót  ,48**          ,51**              ,31**    ,15**            ,28** 

Ytri stjórnrót  ,02         -,09*                ,24**           -,27**         ,02 

________________________________________________________________ 

*p < 0,05  **p < 0,01 

 

Marktæk fylgni á milli WLOC og allra þátta PWE nema fórnfýsi.  Innri 

vinnustjórnrót hefur einnig marktæka fylgni við alla þætti PWE og kvarðann í 

heild sinni.  Ytri stjórnrót hefur mjög lága en marktæka neikvæða fylgni við 

vinnusemi og einnig lága neikvæða fylgni við undirþáttinn andstaða við frítíma 

sem má túlka þannig að þeir sem hafa ytri stjórnrót meta gildi vinnusemi lítils og 

meta frítíma mikils.  Hér kemur líka fram fylgni á milli ytri stjórnrótar og fórnfýsi 

en sambærilegur þáttur hefur verið nefndur meinlæti í öðrum rannsóknum sem 
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hafa sýnt fram á fylgni milli ytri stjórnrótar og meinlætis (Mudrack, 1997).  Þessar 

niðurstöður styðja aðra tilgátuna um að þeir sem hafi hátt vinnusiðferði hafi 

sömuleiðis innri stjórnrót, r = 0,48, p < 0,01, og einnig þriðju tilgátuna um að þeir 

sem eru með innri stjórnrót meti vinnusemi mikils, r = 0,51, p < 0,01.   

Í töflu 7 má sjá niðurstöður spurninga um virkni í atvinnuleit og þátttöku í 

virkniúrræðum sem VMST býður upp á.  Stór hluti þátttakenda eða 19,6% 

svaraði ekki spurningu um fjölda sendra umsókna. 

 

Tafla 7.  Virkni í atvinnuleit og þátttaka í virkniúrræðum 

________________________________________________________________ 

Breytur            % 

________________________________________________________________ 

Fjöldi sendra starfsumsókna síðustu þrjá mánuði 

 Ein starfsumsókn 10,6% 

 2-5 starfsumsóknir 21,4% 

 6-10 starfsumsóknir 18,0% 

 11-20 starfsumsóknir 17,7% 

 Fleiri en 20 starfsumsóknir 12,9% 

Hvenær sóttir þú síðast um starf 

 Á síðustu sjö dögum 40,9% 

 Á síðustu 14 dögum 19,5% 

 Á síðustu 30 dögum 10,2% 

 Fyrir meira en mánuði síðan   8,2% 

 Fyrir meira en tveimur mánuðum síðan   5,2% 

 Fyrir meira en þremur mánuðum síðan 13,6% 

Þátttaka í virkniúrræðum VMST 

 Nei, ég hef ekki tekið þátt í úrræði 29,8% 

 Ég hef skráð mig í úrræði sem ekki er hafið 10,6% 

 Ég hef tekið þátt í einu eða fleiri úrræðum 58,0% 

________________________________________________________________ 
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Engin fylgni reyndist vera á milli þess hve lengi fólk hefði verið skráð 

atvinnulaust og hversu margar umsóknir voru sendar, r = -,06, p > 0,05.  Eftir því 

sem þátttakendur höfðu verið lengur á atvinnuleysisskrá því lengri tími hafði liðið 

frá síðustu umsókn, r = 0,19, p < 0,01, og þeim mun líklegri voru þeir til þess að 

hafa tekið þátt í einhverju úrræði, r = 0,45, p < 0,01.   

Tæplega þriðjungur þátttakenda hafði ekki tekið þátt í neinu virkniúrræði á 

vegum Vinnumálastofnunar eða skráð sig í úrræði sem ekki var hafið.  Í töflu 8 

má sjá lengd atvinnuleysis og menntun þessara einstaklinga.   

 

Tafla 8.  Einstaklingar sem hafa ekki tekið þátt í virkniúrræði VMST 

________________________________________________________________ 

Breytur            % 

________________________________________________________________ 

Lengd atvinnuleysis 

 0-3 mánuðir 68,7% 

 3-6 mánuðir  9,6% 

 6-12 mánuðir  8,2% 

 Meira en eitt ár  9,2% 

Menntun 

 Grunnskólapróf 31,1%  

 Stutt nám á framhaldsskólastigi 17,3% 

 Iðngreinapróf   9,5% 

 Almennt stúdentspróf 13,2% 

 Nám á háskólastigi 25,6% 

________________________________________________________________ 

 

Gert er ráð fyrir því að öll ungmenni á atvinnuleysisskrá hafi skráð sig í úrræði 

innan þriggja mánaða en niðurstöðurnar sýna að 27% þeirra sem ekki hafa tekið 
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þátt í eða skráð sig í úrræði höfðu verið atvinnulaus lengur en þrjá mánuði og 

þar af var einn einstaklingur sem hafði verið skráður án atvinnu í meira en þrjú 

ár.  Flestir eru með grunnskólapróf eða einhvers konar nám á 

framhaldsskólastigi en um fjórðungur þeirra sem ekki hafa tekið þátt í úrræðum 

er með prófgráðu á háskólastigi. 

Tilgátur fjögur til sjö snúast um tengsl vinnusiðferðis og stjórnrótar við virkni í 

atvinnuleit og þátttöku í virkniúrræðum.  Pearson fylgni var reiknuð til þess að 

prófa þessar tilgátur og má sjá niðurstöðurnar í töflu 9.   

 

Tafla 9.  Pearson fylgni breyta við virkni í atvinnuleit og þátttöku í virkniúrræðum. 

________________________________________________________________ 
 
Breytur   Virkni í atvinnuleit  Þátttaka í virkniúrræðum 
________________________________________________________________ 
PWE  ,04   ,08* 

Vinnusem  ,06 ,04 

Fórnfýsi ,02 ,13** 

Andstaða við frítíma  ,02 -,01 

Velgengni  ,01  ,01 

 

WLOC -,05  ,01 

Innri stjórnrót  ,00  ,03 

Ytri stjórnrót  ,08 ,01 

 
Menntun  ,13** -,25** 
________________________________________________________________ 

*p < 0,05  **p < 0,01 
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Engin fylgni reyndist vera á milli vinnustjórnrótar einstaklings og virkni hans í 

atvinnuleit eða þátttöku í virkniúrræðum.  PWE kvarðinn hefur enga fylgni við 

virkni fólks í atvinnuleit og mjög lága en marktæka fylgni við þátttöku í 

virkniúrræðum, r = 0,08, p < 0,05.  Þegar undirþættir PWE eru skoðaðir má sjá 

að aðeins er fylgni á milli fórnfýsi og þátttöku í virkniúrræðum, r = 0,13, p < 0,01, 

þannig að þeir sem meta gildi fórnfýsi og þess að afsala sér þægindum eru 

líklegri til þess að taka þátt í virkniúrræðum Vinnumálastofnunar.  Menntun hefur 

lága en marktæka fylgni við virkni í atvinnuleit og neikvæða fylgni við þátttöku í 

virkniúrræðum þannig að eftir því sem menntun eykst því virkara er fólk í 

atvinnuleit og ólíklegra til þess að taka þátt í úrræðum. 

Til þess að prófa tilgáturnar nánar voru gerðar tvær stigveldisaðhvarfsgreiningar 

(hierarchical multiple regression) til þess að kanna hvort aðrar breytur gætu 

spáð fyrir um virkni í atvinnuleit og þátttöku í virkniúrræðum. 

Í töflu 10 má sjá stigveldisaðhvarfsgreiningu þar sem spáð er fyrir um virkni í 

atvinnuleit út frá aldri, kyni, fjölda barna, menntun, stigum á WLOC kvarðanum 

og stigum á PWE kvarðanum.  Virkni í atvinnuleit er mæld með fjölda sendra 

umsókna síðustu þrjá mánuði.   

Í fyrsta líkani aðhvarfsgreiningarinnar eru fjórar bakgrunnsbreytur, aldur, kyn, 

fjöldi barna og menntun og bæta þær spá um virkni í atvinnuleit um 2,4%.  Eina 

bakgrunnsbreytan sem hefur marktæka forspá fyrir virkni í atvinnuleit er 

menntun þannig að eftir því sem einstaklingur hefur lokið hærra námsstigi því 

fleiri umsóknir sendir hann.  Aldur, kyn og fjöldi barna virðast ekki hafa áhrif á 

það hversu margar umsóknir um starf einstaklingur sendir.   
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Tafla 10.  Stigveldisaðhvarfsgreining, spá um virkni í atvinnuleit út frá aldri, kyni, 
fjölda barna, menntun, PWE og WLOC. 

______________________________________________________________________________ 

 

 ΔR2     β    p 

________________________________________________________________ 

Skref 1 ,024  ,009 

Aldur  -,03 ,512 

Kyn  -,07 ,119 

Fjöldi barna  -,00 ,953 

Menntun   ,15 ,001 

 

Skref 2 ,007  ,129 

Aldur  -,02 ,630 

Kyn  -,06 ,213 

Fjöldi barna  -,01 ,897 

Menntun   ,16 ,001 

WLOC  -,07 ,145 

PWE  ,08 ,078 

________________________________________________________________ 

 

 

Í öðru líkaninu er athugað hvort breyturnar vinnustjórnrót og vinnusiðferði bæti 

forspá um virkni í atvinnuleit þegar stjórnað hefur verið fyrir bakgrunnsbreytur. 

Annað skref bætir forspána um 0,7% sem er ekki marktæk viðbót við fyrsta 

skref, ΔF = 2,06 ; p = 0,13.  Hvorki vinnustjórnrót né vinnusiðferði bæta forspá 

um það hversu margar umsóknir einstaklingur sendir sé miðað við hefðbundin 

marktektarmörk, þó er aðhvarfsstuðull fyrir vinnusiðferði, β = ,08, p = ,08, 

marktækur við 90% mörk.  Menntun virðist því vera eina breytan sem hægt er að 

nota sem forspá um það hversu virkir einstaklingar eru í leit að starfi.  Forsendur 

aðhvarfsgreiningar um ótengd frávik villu stóðust ekki (Durbin-Watson = ,01) en 

forsendur um sjálfstæði frumbreyta stóðust (VIF < 10; Tolerance > 0,2).  Villan 
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er ekki normaldreifð og dreifitala er ekki sú sama í öllum flokkum.  Forsendur 

aðhvarfsgreiningarinnar standast því ekki nema að því leyti að ekki er fylgni á 

milli frumbreyta.  Því er ekki hægt að draga ályktanir um hvað hefur áhrif á virkni 

einstaklinga í atvinnuleit. 

Í töflu 11 má sjá stigveldisaðhvarfsgreiningu þar sem spáð er fyrir um þátttöku í 

þeim virkniúrræðum sem Vinnumálastofnun býður upp á út frá aldri, kyni, fjölda 

barna, hæsta stigi menntunar sem lokið er, stigum á WLOC kvarðanum og 

stigum á PWE kvarðanum.   

 

Í fyrsta líkani aðhvarfsgreiningarinnar eru fjórar bakgrunnsbreytur, aldur, kyn, 

fjöldi barna og menntun og bæta þær forspá um þátttöku í virkniúrræðum VMST 

um 6,3%.   Eina bakgrunnsbreytan sem hefur marktæka forspá fyrir það hvort 

einstaklingar séu líklegir til þess að taka þátt í virkniúrræðum er menntun og 

aðhvarfsstuðullinn er neikvæður, β = -,25, p < ,001, sem þýðir að eftir því sem 

menntun fólks eykst því ólíklegra er það til þess að taka þátt í þeim úrræðum 

sem VMST býður upp á.   

Í öðru líkaninu er athugað hvort vinnustjórnrót og vinnusiðferði bæti forspá um 

þátttöku í virkniúrræðum þegar stjórnað hefur verið fyrir bakgrunnsbreytur.   

Annað skref bætir forspána um 0,2% sem er ekki marktæk viðbót við fyrsta 

skref, ΔF = 0,57 ; p = 0,56.  Menntun er því eina breytan sem spáir fyrir um það 

hversu líklegir einstaklingar eru til þess að taka þátt í einhverju virkniúrræði á 

vegum Vinnumálastofnunar.  Forsendur aðhvarfsgreiningar um ótengd frávik 

villu stóðust ekki (Durbin-Watson = ,06) en forsendur um sjálfstæði frumbreyta 

stóðust (VIF <10; Tolerance > 0,2).  Villan er ekki normaldreifð og dreifitala er 

ekki sú sama í öllum flokkum.  Forsendur aðhvarfsgreiningarinnar standast því 
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ekki nema að því leyti að ekki er fylgni á milli frumbreyta.  Því er ekki hægt að 

draga ályktanir um hvað hefur áhrif á það hvort einstaklingur sé líklegur til þess 

að taka þátt í virkniúrræði á vegum VMST. 

 

Tafla 11.  Stigveldisaðhvarfsgreining, spá um þátttöku í virkniúrræðum út frá 
aldri, kyni, fjölda barna, menntun, PWE og WLOC. 

______________________________________________________________________________ 

ΔR2     β    p 

________________________________________________________________ 

Skref 1 ,063  ,000 

Aldur  ,03 ,523 

Kyn  ,00 ,975 

Fjöldi barna  ,03 ,435 

Menntun  -,25 ,000 

 

Skref 2 ,002  ,564 

Aldur  ,03 ,460 

Kyn  ,00 ,986 

Fjöldi barna  ,03 ,476 

Menntun  -,25 ,000 

WLOC   ,00 ,997 

PWE   ,04 ,307 

________________________________________________________________ 

 

Tilgátur fjögur til sjö um að þeir sem hafi hátt vinnusiðferði eða innri stjórnrót séu 

virkari í atvinnuleit og líklegri til þátttöku í virkniúrræðum standast því ekki 

samkvæmt þessum niðurstöðum. 
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Umræða 

Niðurstöðurnar staðfestu fyrstu tilgátuna um þá þáttabygginginu PWE kvarðans 

sem fyrri rannsóknir hafa sýnt.  Hér komu fram fjórir þættir með svipaðar 

þáttahleðslur og áður hafa komið fram.  Tilgáta tvö um tengsl vinnusiðferðis og 

innri stjórnrótar stóðst þar sem há fylgni mældist á milli þessara þátta.  Þriðja 

tilgátan stóðst einnig því fylgni reyndist á milli innri stjórnrótar og vinnusemi.  

Tilgátur um að vinnusiðferði eða stjórnrót tengdust virkni í atvinnuleit eða 

þátttöku í virkniúrræðum stóðust ekki. 

Heiti þeirra þátta sem koma fram í þáttagreiningu PWE kvarðans eru alltaf háð 

mati rannsakenda en flestir eru þó sammála um þá þrjá þætti sem nefndir hafa 

verið vinnusemi, meinlæti og andstaða við frítíma.  Í þessari rannsókn var talið 

að heitið fórnfýsi ætti betur við niðurstöður þáttagreiningar en heitið meinlæti 

(asceticism) sem hefur verið notað í öðrum rannsóknum.  Einhver munur er á 

því hvað fjórði þátturinn hefur verið nefndur en hér var talið við hæfi að nota 

orðið velgengni eins og kom fram í rannsókn McHoskey (1994) en aðrir 

rannsakendur hafa notað heitið vinnuviðhorf eða neikvæð viðhorf (Hassall, 

Muller og Hassall, 2005; Mudrack, 1997).  Þrátt fyrir áherslumun á því hvað 

þættir eru nefndir staðfestir þessi rannsókn engu að síður þá fjóra þætti sem 

PWE kvarðinn virðist byggja á og styður þar með fyrstu tilgátuna.  Þáttagreining 

kvarðans hefur þó verið fremur veik í rannsóknum þar sem flest atriðin hlaða á 

þættina vinnusemi og meinlæti eða fórnfýsi, eins og sá þáttur var nefndur í 

þessari rannsókn, en fá atriði hlaða á hina tvo þættina.  Hins vegar ber 

rannsóknum saman um þau tvö atriði sem hlaða á þáttinn andstaða við frítíma 

og komu sömu atriði einnig skýrt fram í þessari rannsókn.  
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Töluvert hærri fylgni á milli undirþátta PWE kvarðans kemur fram hér en í fyrri 

rannsóknum.  Hugsanleg skýring á því er að einhver skekkja getur fylgt notkun 

þýddra kvarða sem hafa ekki verið staðlaðir (Einar Guðmundsson, 2005-2006).  

Hæsta fylgnin sem kemur fram er á milli þáttanna vinnusemi og fórnfýsi og eru 

tvö atriði í PWE kvarðanum sem hlaða svipað á þessa tvo þætti „Erfiðustu fögin í 

skóla skila oftast mestu umbuninni“ og „Peninga sem aflað er auðveldlega (til 

dæmis í fjárhættuspilum eða með braski) er yfirleitt eytt óskynsamlega“.    

Há fylgni reyndist á milli vinnusiðferðis sem mælt var með PWE kvarðanum og 

innri stjórnrótar sem mæld var með WLOC kvarðanum.  Einnig var fylgni á milli 

innri stjórnrótar og undirþáttarins vinnusemi og því stóðust tilgátur tvö og þrjú.  

Vinnusiðferði er talið endurspegla viðhorf og hugmyndir einstaklinga um gildi 

vinnunnar, mikilvægi vinnusemi og að hver og einn beri ábyrgð á eigin 

velgengni.  Einstaklingar með innri stjórnrót  telja einnig velgengni sína í lífinu 

vera háða eigin hegðun og ákvörðunum og eru þessi hugtök því að einhverju 

leyti að meta sömu gildi og eðlilegt að há fylgni komi fram.  Einnig er stundum 

litið svo á að hugtökin vinnusiðferði og vinnusemi séu jafngild og svipuð fylgni 

þessara breyta við innri stjórnrót styður þær hugmyndir.   

Tilgátur um að vinnusiðferði eða stjórnrót tengdust virkni í atvinnuleit eða 

þátttöku í virkniúrræðum stóðust ekki.  Engin fylgni reyndist á milli þessara 

breyta og ekki hægt að spá fyrir um virkni einstaklinga í atvinnuleit eða hversu 

líklegir þeir eru til þátttöku í virkniúrræðum út frá niðurstöðum á PWE kvarðanum 

eða WLOC kvarðanum.  Aðrar rannsóknir hafa sýnt fylgni á milli PWE og virkni í 

atvinnuleit og einnig fylgni á milli innri stjórnrótar og virkni í atvinnuleit (Caliendo, 

Cobb-Clark og Uhlendorff, 2010; Feather, 1982).  Virkni í atvinnuleit var mæld 
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með spurningu um það hversu margar umsóknir einstaklingur sendi á síðustu 

þremur mánuðum.  Hugsanlega þarf fleiri spurningar til þess að meta það 

hversu virkir einstaklingar eru í atvinnuleit til þess að fá fram þau tengsl sem 

koma fram í öðrum rannsóknum.  Eins þarf að hafa í huga að tæplega tuttugu 

prósent þátttakenda svöruðu ekki þessari tilteknu spurningu.  Nýlegar rannsóknir 

hafa einnig sýnt að Y-kynslóðin hefur aðrar hugmyndir um vinnusiðferði en fyrri 

kynslóðir.  Ný mælitæki hafa komið fram sem ná hugsanlega betur utan um þau 

vinnuviðhorf sem yngsta kynslóðin á vinnumarkaðnum hefur heldur en PWE 

kvarðinn virðist gera (Meriac, Woehr og Banister, 2010).   

Þegar fylgni undirkvarða PWE við þátttöku í atvinnuleit er skoðuð nánar kemur 

sú áhugaverða niðurstaða í ljós að fórnfýsi er eini þátturinn sem hefur fylgni við 

þátttöku í virkniúrræðum.  Þessi þáttur metur hvað fólk er tilbúið að leggja á sig 

til þess að ná árangri og hvort það vilji fórna tíma sínum eða afsala sér 

þægindum til þess að ná markmiðum sínum.  Þessar niðurstöður benda til þess 

að þeir sem mælast háir á þessum þætti eru líklegri til þess að taka þátt í þeim 

úrræðum sem krafist er af þeim og auka þannig líkurnar á því að ná markmiðum 

sínum og fá starf við hæfi.  Það má velta fyrir sér hvort aðrir atvinnuleitendur séu 

almennt ekki tilbúnir að fórna þeim lausa tíma sem þeir hafa á daginn og mæta í 

úrræði sem þeim er þó skylt að taka þátt í ef þeir þiggja atvinnuleysisbætur. 

Sú breyta sem virðist helst geta spáð fyrir um virkni í atvinnuleit var menntun og 

sýndu niðurstöður að eftir því sem menntunarstig er hærra því fleiri störf hafði 

fólk sótt um síðustu þrjá mánuði.  Þeir sem hafa meiri menntun finna kannski 

fleiri hentug störf í boði sem hægt er að sækja um eða þá að hvatinn fyrir minna 

menntaða einstaklinga til þess að fara út á vinnumarkaðinn er ekki nægur.  
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Lágmarkslaun eru mjög nálægt upphæð atvinnuleysisbóta og þeir sem hafa 

einungis grunnskólamenntun telja hugsanlega að þau störf sem þeim bjóðast 

séu ekki nægilega vel launuð og sæki þess vegna ekki um.  Næstum allir 

þátttakendur eiga börn og þeir telja sig kannski geta sparað kostnað við 

barnagæslu með því að þiggja atvinnuleysisbætur í stað þess að fara út á 

vinnumarkaðinn.  Þá gæti vinnutími verið óhentugur fyrir barnafólk en mörg 

láglaunastörf eru með vaktavinnufyrirkomulagi. 

Markmiðið með átakinu Ungt fólk til athafna er að bjóða atvinnuleitendum starf, 

námstækifæri eða annað úrræði innan þriggja mánaða frá 

atvinnuleysisskráningu.  Öllum er skylt að taka þátt og fjarvera getur valdið 

bótamissi.  Um þriðjungur þeirra sem hafði ekki tekið þátt í neinu virkniúrræði 

hafði verið atvinnulaus í meira en þrjá mánuði og þar af voru einstaklingar sem 

höfðu verið atvinnulausir í allt að þrjú ár án þess að hafa tekið þátt í úrræði á 

vegum Vinnumálastofnunar.  Það er því ljóst að stofnunin er ekki að ná 

markmiði sínu um að öllum skuli bjóðast atvinna eða námstækifæri innan þriggja 

mánaða.  Það er mikilvægt að ná til þessara einstaklinga því af einhverjum 

ástæðum eru þeir ekki að nýta sér þá möguleika sem bjóðast til þess að auka 

menntun sína og færni og þar með tækifæri á vinnumarkaðnum.   

Menntun hafði neikvæð tengsl við þátttöku í virkniúrræðum þannig að eftir því 

sem menntun er meiri því minni líkur eru á því að fólk taki þátt í einhverju 

virkniúrræði á vegum VMST.  Þessar niðurstöður koma kannski ekki á óvart þar 

sem þau úrræði sem boðið er upp á eru mörg námstengd og miðast við það að 

meirihluti atvinnuleitenda er aðeins með grunnskólapróf eða kominn stutt á veg 

með framhaldsskólanám.  Þegar menntun þeirra sem ekki hafa nýtt sér úrræðin 
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var skoðuð nánar kom hins vegar í ljós að um þriðjungur var einungis með 

grunnskólapróf og rúmlega fjórðungur var með einhvers konar nám á 

framhaldsskólastigi annað en stúdentspróf.  Það ættu því að vera hentug úrræði 

í boði fyrir langflesta, hvort sem það er nám, sjálfboðastarf eða annað.   

Rannsóknin leiddi einnig í ljós að því lengur sem atvinnuleysi hafði varað, því 

lengri tími leið frá því að viðkomandi sótti síðast um starf.  Sumir höfðu jafnvel 

ekki sótt um neitt starf í meira en þrjá mánuði.  Það er mikilvægt að halda fólki 

virku með þátttöku í náms- eða starfstengdu úrræði svo það sé betur í stakk 

búið til þess að grípa þau atvinnutækifæri sem bjóðast þegar aðstæður á 

vinnumarkaði verða hagstæðari.  Þó að boðið sé upp á fjölbreytt tækifæri fyrir 

unga atvinnuleitendur er samt ástæða til þess að huga enn frekar að úrræðum 

fyrir þá sem hafa aflað sér menntunar og jafnvel lokið námi á háskólastigi.   

Frekari rannsókna er þörf til þess að meta hvað það er sem hvetur fólk til þess 

að vera virkt í atvinnuleit og sækjast eftir þeim úrræðum sem í boði eru og auka 

þannig möguleika sína á hentugu starfi.  Flestir sem hafa tekið þátt í úrræði eru 

ánægðir með þau og telja að möguleikar þeirra á vinnumarkaðnum hafi aukist 

og að andleg líðan þeirra hafi batnað.  Því er mikilvægt að finna hentuga 

hvatningu fyrir þá einstaklinga sem hingað til hafa ekki nýtt sér þau fjölbreyttu 

tækifæri til náms eða starfsþjálfunar á meðan á atvinnuleit stendur og eru jafnvel 

einnig óvirkir í starfsleit.  

 



  

44 

Heimildir 

Allen, P.  (2004). Welcoming Y. Benefits Canada, 28(9), 51-53. 

Arnljótur Ólafsson.  (1988).  Auðfræði (2.prentun).  Reykjavík: Fjölsýn Forlag.   

(Upphaflega kom ritið út 1880). 

Baruch, Y.  (1999).  Response rate in Academic Studies: A Comparative 

Analysis.  Human Relations, 52(4), 421-438. 

Caliendo, M., Cobb-Clark, D. Og Uhlendorff, A.  (2010).  Locus of Control and 

Job Search Strategies.  Sótt 15. ágúst 2011 af: http://papers.ssrn.com/sol3/ 

papers.cfm?abstract_id=1617246. 

Carver, C.S.  (1989).  How should multifaceted personality constructs be tested?  

Journal of Personality and Social Psychology, 56, 219-227. 

Durant, W. (1967). Grikkland hið forna, fyrra bindi  (Jónas Kristjánsson þýddi).  

Reykjavík: Bókaútgáfa menningarsjóðs. 

Durant, W. (1993). Rómaveldi, síðara bindi (2.útgáfa) (Jónas Kristjánsson 

þýddi).  Reykjavík: Mál og menning. 

Einar Guðmundsson.  (2005-2006).  Þýðing og staðfærsla sálfræðilegra prófa.  

Sálfræðiritið: Tímarit Sálfræðingafélags Íslands, 10-11, 23-40. 

 Eisner, S.P. (2005).  Managing Generation Y.  S.A.M. Advanced Management 

Journal, 70, 4-15. 

Feather, N.  (1982).  Unemployment and its psychological correlates: A study of 

depressive symptoms, self-esteem, Protestant ethic values, attributional 

style, and apathy.  Austalian Journal of Psychology, 34, 309-324. 

Fournier, G. og Jeanrie, C.  (1999).  Validation of a Five-Level Locus of Control 

Scale.  Journal of Career Assessment, 7(1), 63-89. 

Furnham, A.  (1982).  The Protestant work ethic and attitudes towards 

unemployment.  Journal of Occupational Psychology, 55, 277-285. 

Furnham, A.  (1983).  The A-type behavior pattern, mental health and health 

locus-of-control beliefs.  Social Science and Medicine, 17, 1569-1572. 

Furnham, A.  (1984).  The protestant work ethic: A review of the psychological 

literature.  European Journal of Social Psychology, 14, 87-104.   

http://papers.ssrn.com/sol3/


  

45 

Furnham, A.  (1990a).  The Protestant work ethic: The psychology of work-

related beliefs and behaviours. London: Routledge. 

Furnham, A.  (1990b).  A content, correlational and factor analytic study of 

seven questionnaire measures of the Protestant work ethic.  Human 

Relations, 43, 383-399. 

Furr, M. R. og Bacharach, V. R.  (2008).  Psychometrics: An Introduction.  Los 

Angeles: Sage Publications Inc. 

Geren, B.  (e.d.).  The work ethic: is it universal?  Journal of International 

Business and Cultural Studies.  Sótt 4. október 2011 af: 

https://aabri.com/manuscripts/ 10678.pdf. 

Ghorpade, J., Lackritz, J. og Singh, G.  (2006).  Correlates of the Protestant 

Ethic of Hard Work: Results From a Diverse Ethno-Religious Sample.  

Journal of Applied Social Psychology, 36(10), 2449–2473. 

Hammarström, A. og Janlert, U.  (2002).  Early unemployment can contribute to 

adult health problems: results from a longitudinal study of school leavers.  

Journal of Epidemiology & Community Health, 56, 626-630. 

Hammarström, A., Janlert. U. og Theorell, T.  (1988).  Youth unemployment and 

ill health: Results from a 2-year follow-up study.  Social Science & Medicine, 

26(10), 1025-1033. 

Hassall, S. L., Muller, J. J. og Hassall, E. J.  (2005).  Comparing the Protestant 

work ethic in the employed and unemployed in Australia.  Journal of 

Economic Psychology, 26, 327-341. 

Hrafnhildur Tómasdóttir.  (2010a).  Ungt fólk til athafna.  Sótt 4. janúar 2012 af: 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/velferdarvakt09/UngtFolkTilAthafna_

Hrafnhildur_091120109.-november-2010.pdf. 

Hrafnhildur Tómasdóttir.  (2010b).  Ungt fólk til athafna.  Sótt 4. janúar 2012 af: 

http://www.frae.is/files/G%C3%A1tt_2010_web_036-042_1799886182.pdf 

Kasser, T., Cohn. S., Kanner. A.D. og Ryan, R.M. (2007).  Some Costs of 

American Corporate Capitalism: A Psychological Exploration of Value and 

Goal Conflicts.  Psychological Inquiry, 18(1), 1-22. 

Lancaster, L.C. and Stillman, D. (2002).  When Generations Collide: 

Traditionalists, Baby Boomers, Generation Xers, Millennials: Who They Are, 

Why They Clash, How to Solve the Generational Puzzle at Work.  New 

York: Harper Collins. 

https://aabri.com/manuscripts/
http://www.velferdarraduneyti.is/media/velferdarvakt09/UngtFolkTilAthafna_Hrafnhildur_091120109.-november-2010.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/media/velferdarvakt09/UngtFolkTilAthafna_Hrafnhildur_091120109.-november-2010.pdf
http://www.frae.is/files/G%C3%A1tt_2010_web_036-042_1799886182.pdf


  

46 

Lewis, K.R. (2003).  Managing multiple generations in the workplace can be a 

challenge.  Newhouse News Service.  Sótt 8. nóvember 2011 af: 

http://search.proquest.com/docview/454679888?accountid=27513 

Martin, C.A. og Tulgan, B. (2007).  Managing the Generation Mix: From Urgency 

to Opportunity.  Amherst: HRD Press Inc. 

McHoskey, J. W.  (1994).  Factor structure of the Protestant Work Ethic scale. 

Personality and Individual Differences, 17, 49-52. 

Meriac, J. P., Woehr, D. J. og Banister, C.  (2010).  Generational Differences in 

Work Ethic: An Examination of Measurement Equivalence Across Three 

Cohorts.  Journal of Business and Psychology, 25(2), 315-324. 

Miller, M. J., Woehr, D. J. og Hudspeth, N.  (2002).  The Meaning and 

Measurement of Work Ethic: Construction and Initial Validation of a 

Multidimensional Inventory.  Journal of Vocational Behavior, 60, 451-489.  

Mirels, H. L., & Garrett, J. B. (1971). The Protestant ethic as a personality 

variable. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 36, 40-44. 

Mroz, T. A. og Savage, T. H.  (2006).  The Long-Term Effects of Youth 

Unemployment.  Human Resources, 41(2), 259-293. 

Mudrack, P.  (1997).  Protestant work-ethic dimensions and work orientations.  

Personality and Individual Differences, 23(2), 217-225. 

Rotter, J. B. (1990).  Internal versus External control of reinforcement: A case 

history of a variable.  American Psychologist, 45(4), 482-493. 

Sheahan, P. (2005).  Generation Y: Surviving (and Thriving) with Generation Y 

at Work.  Sótt 10. nóvember 2011 frá: http://books.google.is/books/about/ 

Generation_Y.html?id=QlWlwIzliIQC&redir_esc=y. 

Smola, K.W. og Sutton, C.D. (2002).  Generational differences: revisiting 

generational work values for the new millennium.  Journal of Organizational 

Behavior, 23, 363-382. 

Spector, P.E.  (1988).  Development of the Work Locus of Control Scale.  

Journal of Occupational Psychology, 61(4), 335-340. 

Stefán Ólafsson.  (1996).  Hugarfar og hagvöxtur: Menning, þjóðfélag og 

framfarir á Vesturlöndum.  Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 

http://books.google.is/books/about/


  

47 

Swift, K.  (2007).  Financial Success and the Good Life: What have We Learned 

from Empirical Studies in Psychology?  Journal of Business Ethics, 75, 191-

199. 

Vinnumálastofnun.  (2011a).  Mánaðarlegar skýrslur um stöðu á vinnumarkaði 

(nr. 9/2011).  Sótt 4. janúar 2012 af: http://www.vinnumalastofnun.is/ 

files/sept.%2011_2038215513.pdf. 

Vinnumálastofnun.  (2011b).  Mánaðarlegar skýrslur um stöðu á vinnumarkaði 

(nr. 10/2011).  Sótt 4. janúar af: http://www.vinnumalastofnun.is/ 

files/okt.%2011.pdf 

Vinnumálastofnun.  (2011c).  Mánaðarlegar skýrslur um stöðu á vinnumarkaði 

(nr. 11/2011).  Sótt 4. janúar 2012 af: http://www.vinnumalastofnun.is/ 

files/n%C3%B3v.%2011.pdf. 

Vinnumálastofnun.  (e.d.-a).  Hlutverk og verkefni Vinnumálastofnunar.  Sótt 5. 

janúar 2012 af: http://www.vinnumalastofnun.is/vinnumalastofnun/. 

Vinnumálastofnun.  (e.d.-b).  Ungt fólk til athafna - fyrir unga fólkið og framtíðina!  

Sótt 5. janúar 2012 af: http://www.vinnumalastofnun.is/atvinnuleitandi/ 

urraedi/ataksverkefni/ungt-folk-til-athafna/. 

Vinnumálastofnun.  (e.d.-c).  Ferlið - Næstu skref.  Sótt 5. janúar 2012 af: 

http://www.vinnumalastofnun.is/atvinnuleitandi/urraedi/ataksverkefni/ungt-

folk-til-athafna/ferlid---naestu-skref/. 

  

http://www.vinnumalastofnun.is/%20files/sept.%2011_2038215513.pdf
http://www.vinnumalastofnun.is/%20files/sept.%2011_2038215513.pdf
http://www.vinnumalastofnun.is/
http://www.vinnumalastofnun.is/
http://www.vinnumalastofnun.is/vinnumalastofnun/
http://www.vinnumalastofnun.is/atvinnuleitandi/urraedi/ataksverkefni/ungt-folk-til-athafna/ferlid---naestu-skref/
http://www.vinnumalastofnun.is/atvinnuleitandi/urraedi/ataksverkefni/ungt-folk-til-athafna/ferlid---naestu-skref/


  

48 

Viðauki 1 

 

Viðhorf og atvinnuleit 

 
 
Þakka þér fyrir að taka þátt í þessari könnun. Þér er að frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem 
er eða að svara ekki einstökum spurningum. Við vonum þó að þú svarir öllum spurningunum, jafnvel þó þér 
finnist þær hafa komið fram áður, því þannig koma svör þín að mestu gagni.  
 
Það eru engin rétt eða röng svör við spurningunum, við höfum aðeins áhuga á að vita hvað þú ert að hugsa 
og hvað þér finnst. Vertu því eins einlæg/ur og þér er unnt og svaraðu á þann hátt sem lýsir þér best.  
 
Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál og nafn þitt eða netfang koma hvergi fram í úrvinnslu gagna. 
Könnunin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 
 

   
1)  Að neðan eru talin upp nokkur atriði í sambandi við störf sem ýmsir telja að séu mikilvæg. Hversu mikilvæg 
finnst þér þessi atriði vera? 
 
 

 
Alls ekki mikilvægt Ekki mikilvægt Frekar mikilvægt Mjög mikilvægt 

Góð laun  
    

Ekki of mikið álag  
    

Örugg ráðning  
    

Þægilegur vinnutími  
    

Að starfið sé gagnlegt fyrir 
þjóðfélagið  

    

Mikil frí  
    

Að sjá árangur af starfinu  
    

Ábyrgðamikið starf  
    

Áhugavert starf  
    

Að starfið samsvari eigin hæfileikum  
    

Að auka færni mína  
     

 
 

  

2) Hvaða aðferðir notar þú helst við atvinnuleit?  
Merktu við hversu mikið eða lítið þú nýtir þér eftirfarandi möguleika.  
 
 

 
Alls ekkert Mjög lítið Frekar lítið Hvorki mikið 

né lítið 
Frekar mikið Mjög mikið 

Ég fylgist með atvinnuauglýsingum í 
fjölmiðlum  

      

Ég fylgist með heimasíðum 
atvinnumiðlana 

      

Ég fylgist með lausum störfum hjá 
Vinnumálastofnun 

      

Ég skoða heimasíður fyrirtækja í leit 
að lausum störfum 

      

Ég sendi ferilskrár í fyrirtæki án þess 
að þar séu auglýst störf 

      

Ég fer sjálf(ur) í fyrirtæki með ferilskrá 
án þess að þar séu auglýst störf 

      

Ég nýti mér persónuleg sambönd til 
að fá upplýsingar um laus störf 
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3) Hér á eftir eru ýmsar fullyrðingar um störf. Þær eiga við um störf almennt en ekki endilega störf sem þú hefur 
unnið.  
Merktu við hversu sammála eða ósammála þú ert þessum fullyrðingum.  
 
 

 

Að öllu leyti 
ósammála 

Mjög 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Hvorki 
sammála 
né 
ósammála 

Frekar 
sammála 

Mjög 
sammála 

Að öllu leyti 
sammála 

Þú skapar starf þitt sjálf(ur). 
       

Í flestum störfum getur fólk náð 
þeim markmiðum sem það ætlar sér 
að ná. 

       

Ef þú veist hvað þú vilt að starf gefi 
þér, getur þú fundið starf við hæfi 

       

Ef starfsmenn eru óánægðir með 
ákvörðun sem yfirmaður tekur ættu 
þeir að gera eitthvað í því. 

       

Að finna starf við hæfi er oftast 
hrein heppni. 

       

Að græða peninga veltur á gæfu og 
heppni. 

       

Flestir geta skilað góðu starfi ef þeir 
leggja sig fram. 

       

Ef þú ætlar að fá virkilega gott starf 
þarftu að eiga áhrifamikla vini eða 
ættingja. 

       

Stöðuhækkanir eru venjulega bara 
heppni. 

       

Þegar þú ætlar að tryggja þér 
verulega gott starf, skiptir meira máli 
hverja þú þekkir heldur en hvað þú 
kannt 

       

Þeir fá stöðuhækkun sem skila 
góðu starfi 

       

Ef þú ætlar að græða mikla peninga 
þarftu að þekkja rétta fólkið 

       

Í flestum störfum þarf mikla heppni 
til að vera framúrskarandi 
starfsmaður 

       

Fólk sem skilar góðu starfi er 
gjarnan verðlaunað 

       

Flestir starfsmenn hafa meiri áhrif á 
yfirmenn sína en þeir gera sér grein 
fyrir 

       

Meginmunurinn á því fólki sem 
græðir mikla peninga og því sem 
græðir litla er heppni 

       

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
4) Hversu oft hefur þú sótt um starf á síðastliðnum þremur mánuðum, svona um það bil?  
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5) Hvenær sóttir þú síðast um starf? 

   
Ég hef aldrei sótt um starf  

   
Á síðustu 7 dögum  

   
Á síðustu 14 dögum  

   
Á síðustu 30 dögum  

   
Fyrir mánuði eða meira  

   
Fyrir tveimur mánuðum eða meira  

   
Fyrir þremur mánuðum eða meira  
 
 
6) Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?  
 

 

Að öllu leyti 
ósammála 

Mjög 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Hvorki 
sammála 
né 
ósammála 

Frekar 
sammála 

Mjög 
sammála 

Að öllu leyti 
sammála 

Góður kennari fær þig til að 
endurskoða þitt sjónarhorn 

       

Flestir eyða of miklum tíma í 
skemmtun sem gefur ekkert af sér 

       

Samfélagsleg vandamál væru færri 
ef fólk hefði minni frítíma 

       

Peninga sem aflað er auðveldlega 
(til dæmis í fjárhættuspilum eða 
með braski) er yfirleitt eytt 
óskynsamlega 

       

Það er fátt ánægjulegra en það að 
leggja sig allan fram í starfi 

       

Erfiðustu fögin í skóla skila oftast 
mestu umbuninni 

       

Flestir sem ná ekki árangri í lífinu 
eru bara latir 

       

Þeir sem ná langt á eigin 
verðleikum hafa sterkari 
siðferðiskennd en þeir sem fæðast 
ríkir 

       

Ég myndi ná lengra í lífinu ef ég 
fórnaði ákveðnum þægindum 

       

Fólk ætti að hafa meiri tíma fyrir 
afslöppun 

       

Þeir sem eru duglegir til vinnu eru 
líklegir til þess að ná árangri 

       

Þeim sem mistekst í starfi hafa 
yfirleitt ekki lagt sig nægilega fram 

       

Lífið væri tilgangslaust ef við 
þyrftum aldrei að þjást 

       

Vinnusemi leiðir ekki endilega til 
velgengni 

       

Lífið hefði meiri tilgang ef við 
hefðum meiri frítíma 

       

Þeir sem takast á við leiðinleg 
verkefni af ákafa eru þeir sem ná 
langt í lífinu 

       

Þeir sem eru vinnusamir eru líklegir 
til þess að ná langt í lífinu 

       

Ég verð eirðarlaus þegar það er lítið 
af verkefnum fyrir mig 
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7) Að hve miklu leyti finnst þér það vera þér að kenna að þú ert atvinnulaus? 

   
Að alls engu leyti  

   
Að mjög litlu leyti  

   
Að litlu leyti  

   
Að miklu leyti  

   
Að mjög miklu leyti  

   
Að öllu leyti  
 

 

 

8) Hversu virka(n) telur þú þig vera í atvinnuleit ?  

   
Ég er mjög virk(ur)  

   
Ég er frekar virk(ur)  

   
Ég er hvorki virk(ur) né óvirk(ur)  

   
Ég er frekar óvirk(ur)  

   
Ég er mjög óvirk(ur)  

   
Ég er alls ekki að leita að vinn 
 

 

9) Hversu mikla þörf hefur þú fyrir vinnu núna? 

 
Mjög mikla  

   
Mikla  

   
Litla  

   
Mjög litla  

   
Alls enga  
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10) Hefur þér verið boðið starf sem þú þáðir ekki af einhverjum ástæðum síðan þú skráðir þig atvinnulausa(n)? 

   
Nei ég hef aldrei hafnað starfi  

   
Já einu sinni  

   
Já tvisvar  

   
Já þrisvar sinnum eða oft 
 

 

11) Hverjar voru ástæður þess að þú þáðir ekki starfið eða störfin sem þér var boðið? 

  

 

  

 

 

 

 

12) Vinnumálastofnun býður atvinnulausum upp á ýmis virkniúrræði svo sem námstækifæri, námskeið, 
starfsþjálfun og fleira. Hefur þú tekið þátt í einhverju virkniúrræði á vegum Vinnumálastofnunar? 
 

   
Nei ég hef aldrei tekið þátt í virkniúrræði  

   
Ég er búin(n) að skrá mig í virkniúrræði sem er ekki hafið  

   
Ég hef tekið þátt í einu eða fleiri virkniúrræðum á vegum Vinnumálastofnunar  
 

 
 
 

 

13) Hér á eftir er listi yfir þau virkniúrræði sem Vinnumálastofnun býður upp á. Merktu við öll þau úrræði sem þú 
hefur tekið þátt í eða ert þátttakandi í núna: 
 

   
Aftur í nám – lesblindunámskeið - Mímir  

   
Frumkvöðlar og stjórnun - Nýsköpunarmiðstöð  

   
Færni í ferðaþjónustu - Mímir  

   
Grunnmenntaskólinn - Mímir  

   
Nám og þjálfun í almennum greinum - Mímir  

   
Starfsmennt - Námskeið í mannauðsstjórnun  

   
Starfsmennt - Verkefnastjórnun  

   
Starfsmennt - Starfsnám stuðningsfulltrúa  
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Studio List Kvikmynda- og leiklistanámskeið  

   
Stúdíó Sýrland  

   
Textíll og hönnun - Námsflokkar Hafnarfjarðar  

   
Tækniskólinn - Vélavörður og hásetafræðsla  

   
Tækniskólinn - Smásskipanámskeið 12 m og styttri (pungaprófið)  

   
Tölvunám almennt NTV og TÖV  

   
Tölvunám Grafísk hönnun og vefvinnsla - iSoft  

   
Tölvunám MCTS Kerfisstjórn - isoft og NTV  

   
Tölvuviðgerðir - iSoft og NTV  

   
Vinnuvélanámskeið - ÖVS  

   
Vítamín 16-25 ára - Hitt Húsið  

   
Súrefni í Hafnarfirði  

   
Sjálfboðaliðastarf - Rauði krossinn  

   
Vinnuklúbbur - Rauði krossinn  

   
Fjölsmiðjan starfsþjálfunarsetur 16-22 ára  

   
Vinnustaðaþjálfun  

   
Aðstoð hjá fagaðila v/kvíða eða vanlíðan  

   
Ferilskrárgerð  

   
Áhugasviðsgreining  

   
Annað, hvað?  
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14) Hvort ert þú karl eða kona? 

   
karl  

   
kona  
 

 

15) Hvaða ár ert þú fædd(ur)? 
 
 
 
 

16) Hversu lengi hefur þú verið atvinnulaus? 
Veldu þann möguleika sem kemst næst nákvæmu svari. 
 
 
 
 

17) Hversu lengi hefur þú fengið atvinnuleysisbætur? 
Veldu þann möguleika sem kemst næst nákvæmu svari. 
 

 

 

 

 

18) Hvað varst þú að gera áður en þú varðst atvinnulaus? 

   
Ég var í vinnu en var sagt upp  

   
Ég var í vinnu en sagði sjálf(ur) upp  

   
Ég var í námi á Íslandi  

   
Ég var í námi erlendis  

   
Ég var í fæðingarorlofi  

   
Annað, hvað?  
 

 

19) Ertu íslenskur ríkisborgari? 

   
Já  

   
Nei  

   
Ég veit það ekki 
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20) Hvað eru mörg börn á þínu framfæri? 
 

 

 

21) Hver er núverandi hjúskaparstaða þín? 

   
Einleyp(ur)  

   
Gift/kvæntur  

   
Í sambúð  

   
Í föstu sambandi en ekki í sambúð  

   
Ekkill/ekkja  

   
Skilin(n) að lögum  

   
Skilin(n) að borði og sæng/ekki lengur í skráðri sambúð  

   
Annað  
 
 
 
 
 
22) Hvernig býrðu? 
 

   
Ég bý í eigin húsnæði  

   
Ég bý í leiguhúsnæði  

   
Ég deili leigu með öðrum (t.d. vini eða ættingja)  

   
Ég bý í foreldrahúsum  

   
Annað húsnæðisfyrirkomulag  
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23) Hvert er hæsta stig menntunar sem þú hefur lokið prófgráðu í ?  
 

   
Skyldunámi ekki lokið  

   
Grunnskólapróf  

   
Stutt hagnýtt starfsnám að loknum grunnskóla (nám sem er styttra en eitt ár)  

   
Stutt nám á framhaldsskólastigi sem lýkur með prófgráðu (1-3 ára nám eftir grunnskóla). Hér er ekki átt við þá sem hefja 
nám til stúdentsprófs en hafa ekki lokið prófgráðunni.  

   
Sveinspróf iðngreina  

   
Stúdentspróf iðngreina (viðbótarnám við sveinspróf sem lýkur með stúdentsprófi)  

   
Almennt stúdentspróf  

   
Iðnmeistarapróf (meistararéttindi að loknu sveinsprófi)  

   
Nám á háskólastigi án háskólagráðu (nám að loknu stúdentsprófi eða sveinsprófi)  

   
Grunnám í háskóla BA/BS/B.Ed  

   
Diplómanám í háskóla (viðbótarnám að loknu grunnnámi í háskóla)  

   
Meistaranám MA/MS /M.Ed  

   
Doktorsnám PhD  
 

 

 

 

 

 


