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Útdráttur 

Markmið rannsóknarritgerðarinnar var Í fyrsta lagi að kanna skrif fræðimanna um það 

hvort hugmyndafræði Bologna ferlisins um ævinám og starfshæfni hefur áhrif á eða 

auðveldar á einhvern hátt aðkomu stéttarfélaga að fræðslu og þjálfun starfsmanna á 

vinnumarkaði. Í öðru lagi að rannsaka hvort og með hvaða hætti stéttarfélög geta átt aðra 

aðkomu að því að bæta kjör félagsmanna sinna en með formlegum kjarasamningum. 

Í rannsókninni var stuðst við megindlegar og eigindlegar rannsóknir og einnig voru 

fyrirliggjandi töluleg gögn  greind sérstaklega til að fá fram niðurstöður. Við umfjöllun og 

framsetningu niðurstaðna er lýsandi tölfræði beitt til að greina viðfangsefnin og ná fram 

ólíkum sjónarhornum á þau. 

Niðurstöður sýndu fram á jákvæð svör við þrjár af fjórum undirspurningum sem unnið 

var með.  Fram kemur að því hærra sem menntunarstig svarenda er því líklegra er að þeir 

sæki sér viðbótarmenntun. Niðurstöður sýna að þeir sem hafa lokið fyrsta háskólaprófi eða 

námi umfram það hafa meiri áhuga á að stunda nám á næstu þrem árum en þeir hópar sem 

hafa skemmra nám að baki. Fram kom fram sterk vísbending um að þeir sem minnsta 

menntun hafa taki betur tilboði um nám sem kemur frá stéttarfélagi og beint er til hópsins.  

Af þeim hópi sem stundar nám samhliða starfi segjast 20% hafa fengið umbun í formi 

launahækkana eða framgangs í starfi. Þeir sem helst fá umbun eða framgang er fólk með 

styttri starfsaldur en 10 ár eða með menntunarstig hærra en framhaldsskólapróf. Fram 

kemur einnig að starfsmenn fjármálafyrirtækja hafa umtalsverðan stuðning næsta 

yfirmanns til að efla hæfni sína. Fram kemur að 60% svarenda telja sig fá þann stuðning 

alltaf, oft eða frekar oft og 23% stundum. Niðurstaða fræðilegrar umfjöllunar og rannsókna 

þessarar ritgerðar er að sú áhersla sem stjórnvöld í Evrópu leggja á starfshæfni og ævinám, 

og fram kemur í Bologna ferlinu, sé í samræmi við hlutverk og eðli starfsemi stéttarfélaga. 

Einnig að það starf sem stéttarfélagið SSF hefur unnið að frá árinu 2000 sé beinlínis í 

samræmi við 6. markmiðið sem fram kemur í áætlun um Ísland 2020 sem ríkisstjórn Íslands 

setti fram í ársbyrjun 2011.  
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Abstract 

The object of this thesis is firstly to analyse the ideas presented in the Bologne process 

on life long learning and employability and the impact of these ideas on the influence of 

labor unions on training and development of their members. Also to analyse whether labor 

unions can enhance the prosperity and quality of life of their members through other 

means than conventional general agreements. 

The research uses both quantitative and qualitative research, and new approach to 

analyzing existing data was used as a basis to put forward descriptive data in order to 

present results from different viewpoints. 

The conclusion is that the higher the education level of members is, the more likely it is 

that they seek more formal education. Those who have already finished their first 

university exam show more interest in studying along with their work over the next three 

years than do those less educated. 

A strong indication is shown that people with the least formal education are more likely 

to accept an education proposal coming from their union than if it comes from other 

sources, including the company they work for.  

Of the group already studying in the formal school system along with permanent job 

only 20% say they get remuneration for their increased education in the form of salary 

increase or job transfer to a better position. Those most likely to report having got 

remuneration or progress in job are people with tenure less than 10 years or education 

level above secondary school. 

The conclusion of this work is that the emphasis put on employability and life long 

learning expressed in the Bologna process is in accordance with the role and nature of 

labor union operations. Also that the work performed by SSF, the Union of finance 

employees in Iceland, since 2000 is in direct sync with the 6th goal for 2020 set by the 

government of Iceland and put forward in January 2011.   
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Inngangur 

Höfundur þessarar rannsóknarritgerðar hefur starfað sem fræðslu og kynningarfulltrúi 

Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja  SSF, frá því í október 1999. Þegar við upphaf starfs 

var það ljóst að miklar breytingar voru komnar af stað í starfsumhverfi félagsmanna í 

framhaldi af einkavæðingu ríkisbankanna sem var hrint í framkvæmd 1998 . Við greiningu á 

menntunarbakgrunni félagsmanna eins og hann kom fram í launakönnun frá 1996 var ljóst 

að á bilinu 50 – 60% félagsmanna höfðu ekki lokið framhaldsskólaprófi. Þetta þýddi í raun 

að þessi hópur var með það litla formlega menntun að ekki væri sjálfgefið að þau hefðu 

nægilega góðan menntunargrunn til að taka þátt í þeim faglegu breytingum sem framundan 

voru eða hugsanlega faglegt sjálfstraust til að takast á við þær. Einnig að miðað við þá 

stefnu sem virtist komin til að vera í ráðningum í fjármálafyrirtækjum, þar sem í síauknum 

mæli var krafist háskólamenntunar, þá myndi stór hluti hópsins ekki ná að komast í 

starfsviðtal vegna eigin menntunarstigs ef hann væri að sækja um þáverandi starf sem nýr 

umsækjandi utan fyrirtækisins. Þessi hópur sem um ræðir var í flestum tilfellum með 

talsvert langan starfsaldur og var í raun sá hluti  starfsmanna sem hafði haldið uppi daglegri 

starfsemi bankanna um langan tíma. SSF ákvað í ljósi fyrirsjáanlegra breytinga í 

starfsumhverfi fjármálafyrirtækja að beita áhrifum sínum til að hvetja alla félagsmenn til að 

leita sér viðbótarmenntunar og jafnframt að leita sértækra lausna til að efla til dáða þann 

hóp sem minnsta formlega menntun hafði, með það að markmiði að auka þannig 

starfshæfni hans.  

Með samþykkt Bologna ferlisins 1999 var stigið nýtt skref í mótun regluverks fyrir alla 

menntun í Evrópu. Þetta regluverk hefur einnig áhrif á þær áherslur sem koma fram í 

framboði þjálfunar og fræðslu  fyrir starfsfólk á vinnumarkaði.  

Ofangreindir tveir þættir, það er fyrirséðar þarfir félagsmanna SSF fyrir uppfærslu 

þekkingar og hæfni ásamt breyttu regluverki og áherslu opinberra aðila á að uppfæra 

þekkingu og hæfni starfsfólks á vinnumarkaði, eru í raun grunnur að þessari 

rannsóknarritgerð.  

 



Aðkoma stéttarfélaga að  menntun og þjálfun starfsfólks á vinnumarkaði og Bologna ferlið. 

11 

1.1 Markmið rannsóknarritgerðarinnar 

Markmið rannsóknarritgerðarinnar er tvíþætt.  

Í fyrsta lagi að kanna skrif fræðimanna um það hvort hugmyndafræði Bologna ferlisins 

um ævinám og starfshæfni hefur áhrif á eða auðveldar á einhvern hátt aðkomu 

stéttarfélaga að fræðslu og þjálfun starfsmanna á vinnumarkaði.  

Í öðru lagi að rannsaka hvort og með hvaða hætti stéttarfélög geta átt aðra aðkomu að 

því að bæta kjör félagsmanna sinna en með formlegum kjarasamningum. Með því er vísað 

til þess að störf sem launuð eru umfram lægstu launin útheimta að jafnaði meiri menntun. 

Til að eiga kost á að ráðast til betur launaðra starfa á vinnumarkaði þurfa starfsmenn annað 

hvort að hafa mikla starfsreynslu, eða eins og sýnir sig þegar launakannanir eru skoðaðar, 

að hafa meiri formlega menntun að baki.  

Árið 1999 varð til sem samþykkt ráðherranefndar innan ESB um svonefnt Bologna ferli (The 

Austrian federal ministry of science and research, 2011). Af þeim efnisþáttum sem 

Bolognaferlið nær til verður hér eingöngu litið til þeirra atriða sem snerta ævinám (e. 

lifelong learning) og  starfshæfni (e. employability), en bæði þessi  atriði hafa að markmiði 

að undirbúa og efla fólk til þátttöku á vinnumarkaðinum.  Skoðað verður hvort stéttarfélög 

geti, með því að  gera uppfærslu þekkingar félagsmanna að sínu stefnumáli, lagt 

félagsmönnum í hendur tæki til að bæta kjör sín en jafnframt í leiðinni flýtt fyrir þeirri 

þróun sem ríkisstjórnir Evrópu settu sér sem viðfangsefni með samþykkt Bolognaferlisins 

árið 1999(The Austrian federal ministry of science and research, 2011). Í samræmi við það 

ferli hefur núverandi ríkisstjórn sett sér sem einn lið í sóknaráætlun til 2020 það markmið, 

að hlutfall Íslendinga á aldrinum 25‐64 ára sem ekki hafa formlega framhaldsmenntun fari 

úr 30% niður í 10% árið 2020(Forsætisráðuneytið, 2011). 

Ætlunin er að tengja þessa þætti við veruleika á íslenskum vinnumarkaði með því að  

rannsaka áhuga starfsmanna á vinnumarkaði á að sækja sér menntun samhliða starfi og sýn 

þeirra á hvaða árangri slíkt nám skilar starfsmönnum í formi launa. Í því skyni er tekið sem 

dæmi aðkoma eins stéttarfélags að uppfærslu þekkingar og hæfni félagsmanna og 

jafnframt eru greind áhrif af þeirri aðkomu með því að skoða viðtökur félagsmanna við 
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verkefnum sem samtökin hafa staðið fyrir og þá þjónustu samtakanna sem styður við 

framgang símenntunar.  

 

 

1.2  Uppbygging rannsóknarritgerðarinnar  

Ritgerðin er samsett úr fjórum megin hlutum sem hver um sig inniheldur ákveðna kafla.  

 

FYRSTI HLUTI  

 Fyrsti hluti ritgerðarinnar er fræðilegur og forsendur umfjöllunar.  

 

ANNAR HLUTI  

Þar er kynnt rannsókn 1 og umræða um hana. 

 

ÞRIÐJI HLUTI 

Í þriðja hluta er fjallað um rannsókn 2 og umræða um hana. 

 

FJÓRÐI HLUTI 

Í fjórða hluta er samantekt og umræða um rannsóknarspurningu og þar á eftir lokaorð og 

síðan heimildaskrá og fylgiskjöl.  

1.2.1 Hugtakanotkun 

Eitt meginstefið í umfjöllun þessarar ritgerðar er það sem á ensku nefnist employability 

og hefur verið þýtt á íslensku ýmist sem atvinnuhæfni eða starfshæfni. Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins leggur til að íslenska orðið starfshæfni sé notað og því ráði verður fylgt hér 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2011). Þar er hugtakið skilgreint sem „allir þeir þættir sem 

gera fólki kleift að vinna að því að undirbúa sig undir starf, fá starf, halda starfi og auka 

starfsframa sinn“ (bls. 83). 
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Annað hugtak úr ensku tengist mörgu því sem er til umfjöllunar í ritgerðinni sem er mikið 

tengt starfshæfni er long life learning sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins leggur til að sé 

þýtt sem ævinám (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2009). Þar er hugtakið skilgreint sem „allt 

það námsstarf sem fram fer á mannsævinni og stuðlar að því að auka þekkingu, verksvit, 

leikni, færni og/eðahæfi hvort sem er í einstaklingsbundnum, félagslegum eða faglegum 

tilgangi“ (bls. 69). 

 

1.2.2 Fyrri rannsóknir 

Af þeim sem rannsakað hafa hliðstæð efni er fyrst að nefna Helgu Rún Runólfsdóttur 

(2011) og meistaraverkefni hennar sem nefnist Atvinnuhæfni á tímum óvissu. Hún notar 

hugtakið atvinnuhæfni fyrir enska hugtakið employability. Viðfangsefni hennar er 

nemendur útskrifaðir úr meistaranámi í viðskiptadeild Háskóla Íslands. Hún rannsakar 

hvernig þessum hópi gengur að fá starf og hvort þau álíta að starfið hæfi þeirri menntun 

sem þau hafa aflað sér (Helga Rún Runólfsdóttir, 2011).      

Guðfinna Harðardóttir (2008) rannsakaði starfshæfni miðaldra og eldra fólks í verslun og 

viðhorf stjórnenda til þess hóps í meistaraverkefninu: Viðhorf stjórnenda í verslun til færni 

miðaldra og eldra starfsfólks (Guðfinna Harðardóttir, 2008). 

Una Eyþórsdóttir (2011) rannsakaði atvinnutækifæri miðaldra stjórnenda í 

meistaraverkefninu „Hetja eða hornkerling“ Atvinnumöguleikar, hæfni og væntingar 

miðaldra stjórnenda á íslenska vinnumarkaðnum (Una Eyþórsdóttir, 2011).  
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FYRSTI HLUTI   

Í þessum hluta er farið yfir sögulegan og fræðilegan bakgrunn stéttarfélaga og hefðbundin 

hlutverk þeirra. Fjallað er um breytingar sem orðið hafa í starfsumhverfi stéttarfélaga og 

sýn fræðimanna á þær breytingar. Fjallað verður um hvernig áhersla í starfi stéttarfélaga 

sem var á starfsöryggi hefur færst yfir á starfshæfni. Fjallað um tilkomu 

þekkingarsamfélagsins, áhrif þess á umhverfi stéttarfélaga og sýn fræðimanna á þau áhrif.  

Samhliða eru kynntar niðurstöður fræðimanna um viðfangsefnin. Fjallað er, með tilvísun í 

umfjöllun fræðimanna, um samfélagslega ábyrgð stéttarfélaga, sálfræðilega samninginn 

milli starfsmanna og skipulagsheildar og ólík viðhorf mismunandi kynslóða á vinnumarkaði. 

Einnig er fjallað um breyttar áherslur stéttarfélaga, og þar með hvernig þau hafa í auknum 

mæli gert fræðslu og þjálfun að sínu viðfangsefni og tekið málstað félagsmanna á því sviði. 

Fjallað er um íslenskar aðstæður á vinnumarkaði, um menntunarstig, atvinnustig og 

kynjaskiptingu. Fjallað er um menntunarstig og atvinnuþátttöku Íslendinga í evrópsku 

samhengi og að síðustu af hverju menntunarstig er ekki hærra en raun ber vitni á Íslandi. 

 

  



Aðkoma stéttarfélaga að  menntun og þjálfun starfsfólks á vinnumarkaði og Bologna ferlið. 

15 

2 Hlutverk stéttarfélaga 

Á mótunarárum stéttarfélaganna voru helstu baráttumálin að öðlast viðurkenningu 

vinnuveitenda og ríkisvaldsins á samningsréttinum, að laun væru greidd samkvæmt taxta 

stéttarfélaga, forgangsréttur stéttarfélaga til vinnu væri virtur og að allir verkamenn væru í 

stéttarfélagi  (Svanur Kristjánsson, 1976) (Kristján Einarsson, 1970). 

Þessi viðurkenning fékkst að lokum og mikilvægi baráttunnar var jafnframt viðurkennt 

eins og fram kemur í inngangi að bókinni Með oddi og egg, stéttarfélög á Íslandi (Ingólfur 

Ingvarsson ritstj., 2004), en þar skrifar þáverandi félagsmálaráðherra Árni Magnússon (bls. 

7)  að saga stéttarfélaga á Íslandi sé samofin sögu lands og þjóðar, og jafnframt að hún sé 

saga um þrotlausa baráttu, fyrst fyrir viðurkenningu á tilverurétti og síðan fyrir bættum hag 

launafólks í þessu landi  (Árni Magnússon, 2004).  

Hefðbundin hlutverk stéttarfélaga á 20. öld snerust um þætti eins og starfsaðstæður, 

launakjör og tryggingar svo eitthvað sé nefnt. Upphafleg viðfangsefni mótuðu mjög starfið 

en samkvæmt skilgreiningu er stéttarfélag“... félag sem stofnað er í þeim tilgangi að gæta 

hagsmuna félagsmanna fyrst og fremst gagnvart vinnuveitendum en félagsmenn hafa við 

inngöngu í félagið lífsviðurværi sitt af störfum í þágu annarra og taka laun fyrir vinnu sína...” 

(Lára Júlíusdóttir, 1995). 

Með þessum áherslum var starf félaganna unnið og mestur hluti þeirra orku fór í 

undirbúning og eftirfylgni kjarasamninga. Með því að farið var að semja til lengri tíma og 

þar með færðist meiri ró yfir starfið varð til svigrúm til hjá stéttarfélögum að sinna öðrum 

þáttum. Á því sviði hafa verið gerðar ýmsar tilraunir sem ekki verða raktar hér en ýmsir hafa 

orðið til að benda á að þörf sé fyrir nýjar áherslur í starfi stéttarfélaga til að mæta breyttum 

viðhorfum fólks á vinnumarkaði (Bailey, Price og Esders, 2009)(de Hauw og Ans De Vos, 

2010).  

Fox (1966) var einn þeirra sem mótuðu grunn að hugmyndafræði umfjöllunar um 

stéttarfélög. Hann varðaði leiðina með því að setja fram skilgreiningar á tveim 

meginstefnum sem hann nefndi annars vegar unitarism sem þýða má sem einingarhyggju, 

og hinsvegar enska hugtakið pluralism eða fjölhyggja. Einingarhyggja í umræðu um 
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stéttarfélög gengur út á að hagsmunir starfsmanna, stjórnenda og eigenda skipulagsheilda 

eru þeir sömu og allir þessir aðilar eru eins og ein stór fjölskylda sem vinnur í einingu saman 

að lausn viðfangsefna. Einingarhyggja krefst mikillar tryggðar við sameiginlega hagsmuni og 

einn hluti af þessari hugmyndafræði er að stéttarfélög eru í raun óþörf þar sem 

fjölskylduhugsunin leysir öll þau viðfangsefni sem upp koma.  

Fjölhyggja gengur út á að margir aðilar hafa ólíka hagsmuni í starfi skipulagsheilda. Allir 

þessir aðilar taka þátt í umræðu og ákvarðanatöku um viðfangsefnin. Allir eiga rétt á að 

hafa sín sjónarmið og skoðanir, og með samningum er komist að niðurstöðu sem allir geta 

sætt sig við. Meginhugsun fjölhyggjunnar er að hún viðurkennir fjölbreytileika skoðana og 

leggur áherslu á að aðilar taki þátt í að semja sig að niðurstöðu sem allir geta sæst á.  

(Fox, 1966) 

 Sögulega höfðu mörg stéttarfélög líka samfélagspólitísk eða jafnvel byltingarsinnuð 

markmið í upphafi. Víst er að markmið þeirra var að hafa breytingaáhrif á allt samfélagið, og 

þá voru ekki til grundvallar  fyrst og fremst hagræn eða viðskiptaleg markmið heldur einnig  

félagsleg , siðræn eða samfélagsleg (Dawkins, 2010). 

Hyman (2001) tilgreinir þrjár megingerðir stéttarfélaga í Evrópu og byggir sú flokkun á 

hugmyndafræðilegum útgangspunktum félaganna. Í fyrsta lagi nefnir hann hagsmuna-

samtök sem eingöngu fást við vinnumarkaðstengd efni. Í öðru lagi stéttarfélög sem tæki til 

að bæta stöðu meðlima í samfélaginu almennt og þar með hafa áhrif á félagslegt jafnrétti. Í 

þriðja lagi eru stéttarfélög það sem hann kallar baráttuaðila  í baráttunni milli vinnuafls og 

fjármagns (Hyman, 2001).  

Stéttarfélög hafa frá upphafi haft á stefnuskrá sinni að vinna að efnahagslegum 

framförum fyrir félagsmenn og einnig að samfélagslegu réttlæti. Sömuleiðis hafa 

stéttarfélög talað fyrir friðsamlegri samvinnu og samstarfi þjóða. Eftir 2007 komu fram 

tvenn sjónarmið um hvernig stéttarfélög ættu að vinna á alþjóðavettvangi. Annars vegar 

leggja áherslu á ásættanlegar vinnuaðstæður, sem var í raun í andstöðu við 

nýfrjálshyggjuna, það er að allir eigi rétt á starfi, sem leggur síðan grunn að  

velferðarsamfélagi. Hinsvegar var sjónarmið þeirra sem vildu samstarf stéttarfélaga sem 

fjölþjóðlegt samstarfsnet gegn fjármagnseigendum. Bæði þessi sjónarmið hneigjast heldur 
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að því að endurskilgreina stéttarfélög sem félagslegt afl í því breytta umhverfi sem blasti 

við. Í ljósi þess að stéttarfélög horfast í augu við minnkandi félagsaðild og minni 

samfélagsleg áhrif má ef til vill líta á þetta sem aðferð til að endurskilgreina hlutverk 

stéttarfélaga í breyttu samfélagi (Upchurch, Taylor og Mathers, 2009). Í leit sinni að 

aðferðafræði til að endurskilgreina og efla samtök stéttarfélaga  hefur forysta breska 

stéttarfélaga lagt til tvennskonar nálgun. Annars vegar að stéttarfélög verði samstarfsaðilar 

fyrirtækja og vinni sér sess sem slíkir, og hinsvegar að stéttarfélög leggi megináherslu á að 

fjölga félagsmönnum og efla liðsanda stéttarfélaga. Badigannavar og Kelly (2011) komast að 

þeirri niðurstöðu að sú aðferð að leggja áherslu á að fjölga liðsmönnum stéttarfélaga sé 

vænlegri leið til að efla stéttarfélögin. Stjórnendur í fyrirtækjum, þar sem stéttarfélög eru 

virk og vel skipulögð, eru líklegri til að eiga í virku samráði og samstarfi við forystumenn 

stéttarfélaga sem leiðir síðan af sér færri árekstra vegna kjaramála  (Badigannavar og Kelly, 

2011).  

Öflug stéttarfélög verða sameiningarvettvangur og málsvari starfsmanna og geta sem 

slík haft jákvæð áhrif í rekstri fyrirtækja. Mikil starfsmannavelta í sérhæfðum störfum getur 

verið kostnaðarsamur þáttur í rekstri. Rannsókn sem gerð var á Ítalíu, á áhrifum 

stéttarfélagsaðildar á starfsmannaveltu  í málmiðnaði, leiddi í ljós að tilkoma stéttarfélags 

dró stórlega úr starfsmannaveltu og í fyrirtækjum, þar sem starfsmenn voru félagar í 

öflugum stéttarfélögum, var mun minni starfsmannavelta en í fyrirtækjum þar sem 

starfsmenn voru ekki í stéttarfélagi (Lucifora, 1998).  

En það er ekki bara innan fyrirtækja sem tilvist stéttarfélaga sem stofnana samfélagsins 

skiptir máli. Sú samhæfing sem verður til í hagkerfinu með því að gerðir eru samræmdir 

kjarasamningar, er viðurkennd sem stór áhrifaþáttur á kjör á vinnumarkaði og á 

þjóðhagslega afkomu. Aidt og Tzannatos (2008) komust að þeirri niðurstöðu í rannsókn sem 

upphaflega var gerð á vegum Alþjóðabankans, að form kjarasamninga og það yfir hve 

stóran hluta af vinnumarkaðnum þeir ná, hefur meiri áhrif á velgengni hagkerfis heldur en 

það hve stór hluti vinnuaflsins er félagsmenn í stéttarfélögum. Jafnframt er þeirra 

niðurstaða sú að samhæfing kjarasamninga sé enn mikilvægari á tímum efnahagslegra 

umbreytinga en þegar efnahagur er stöðugur. Tilvist og virkni stofnana atvinnulífsins, 
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formlegra og óformlegra, skiptir meira máli en þátttaka í stéttarfélögum eða einstök 

sjónarhorn stéttarfélaga  (Aidt og Tzannatos, 2008). 

Aðgerðir stéttarfélaga í þá veru að ná sambandi við tilvonandi félagsmenn og rækta 

sambandið við þá sem eru núverandi félagsmenn eru stöðugt viðfangsefni í starfinu. Dufour 

og Hege (2010) komust að því að aðgerðir stéttarfélaga sem beinast að því að fjölga 

félagsmönnum fjara oft út bæði vegna innri ósamkvæmni og lítils áhuga markhópanna. 

Hinsvegar er ekki hægt að ætlast til að trúverðugleiki stéttarfélaga sem fulltrúa vinnandi 

fólks haldist, óháð því hve stór hluti vinnuafls er félagsmenn hverju sinni (Dufour og Hege, 

2010). Með minnkandi hlutfalli þeirra starfsmanna sem eru félagsmenn í stéttarfélagi er 

viðbúið að viðsemjendur og ríkisvald dragi úr þeim áhrifum sem stéttarfélög annars myndu 

hafa á þróun mála og ákvarðanatöku. Þetta hefur líka í för með sér að hefðbundin 

aðferðafræði í baráttu stéttarfélaga missir gildi sitt þegar mótaðilar við samningaborðið 

taka að véfengja umboð félaganna vegna minnkandi félagsaðildar. Dufour og Hege segja 

stéttarfélög standa enn á ný frammi fyrir því að þurfa að endurhugsa og endurskipuleggja 

aðferðafræði sína. Stéttarfélög eiga að byggja sig upp sem sterkt miðlægt afl sem 

væntanlegir félagsmenn vilja tilheyra (Dufour og Hege, 2010). Tíðarandinn hefur áhrif á 

hvað það er sem nær athygli ungs fólk þegar það kemur inn á vinnumarkaðinn. Ekki er 

sjálfgert að stéttarfélög virki spennandi fyrir ungt fólk. Ýmsar leiðir hafa verið reyndar til að 

höfða til yngri kynslóðanna en með mismiklum árangri.  Bailey og félagar (2009) segja að á 

sama hátt og félagsfræði nýtist til að skilgreina marga þætti í starfsemi stéttarfélaga þá 

megi beita hugmyndafræði markaðsfræðinnar á hvaða nálgun hentar stéttarfélögum til að 

bæta sambandið við ungt fólk. Eigi að síður verður að átta sig á því að hugsanlega hefur 

ungt fólk mjög takmarkaða innsýn í hefðbundið hlutverk stéttarfélaga og því þarf að nýta 

leiðir utan félaganna til að ná sambandi við þennan hóp og kynna honum kosti 

félagsaðildar. Stéttarfélögin þurfa að nýta sér þá tækni sem ungt fólk notar og bjóða upp á 

stuðningsþjónustu sem sniðin er að stéttarfélagi og ungu fólki, aðgreina sig í verði og 

þjónustu til að mæta þörfum ungs fólks og jafnframt að nota myndmál og skilaboð sem 

höfða til þessa hóps. Rannsókn sem gerð var 2002 (Bailey, Price og Esders, 2009) sýnir að 

líkur á að einstaklingur gangi í stéttarfélag minnka eftir því sem hann/hún er lengur utan 
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félaga eftir upphaf starfa á vinnumarkaði. Af þeim ástæðum er mikilvægt fyrir félögin að ná 

tengslum við ungt fólk sem er í sínu fyrsta starfi og finna síðan út leiðir til að fylgja því eftir 

jafnvel þótt það færist milli starfa (Bailey, Price og Esders, 2009). 

 

2.1 Starfsumhverfi í stöðugri þróun 

Sá tími er liðinn þegar forystumenn stéttarfélaga á Íslandi settu fram kröfur í 

kjarasamningum um tuga prósenta kjarabætur sem allir vissu að ekki myndu nást í gegn. Nú 

eru kjarasamningar og efnd þeirra að meira eða minna leyti orðnir togstreita um túlkun á 

breytingum í hagkerfinu, kaupmátt launatekna og ætlaða getu fyrirtækja til að standa undir 

hærri launum eða bættum kjörum (Launanefnd ASÍ og SA, 2001). Stéttarfélög þeirra hópa á 

vinnumarkaði sem hafa hvað minnsta skólagöngu þurfa því jafnvel að leita út fyrir raðir 

eigin félagsmanna til að finna starfsmenn sem hafa til að bera menntun og reynslu á sviði 

hagfræði og fleiri sérhæfðum sviðum til að vinna þessi störf. Dæmi um þetta er 

Alþýðusamband Íslands sem nú í tvígang hefur kosið til forystu fólk sem upphaflega var 

sérhæfðir starfsmenn á skrifstofu samtakanna.  

Íslensk stéttarfélög hafa, væntanlega vegna smæðar sinnar, ekki haft álíka aðkomu að 

almennri menntun sinna félagsmanna eins og víða erlendis þar sem það tíðkaðist að 

stéttarfélög starfræktu öflug fræðslusetur fyrir félagsmenn þar sem fjölbreytt nám var í 

boði. Tilkoma fræðslusjóða á vegum stéttarfélaga hérlendis, sem myndaðir eru með 

samningsbundum greiðslum launafólks og fyrirtækja, hafa  opnað á stuðning þeirra við 

ýmiskonar fræðslustarf á vinnustöðum og einnig til einstaklinga sem sækja sér nám í 

opinbera skólakerfinu. 

Erlendis hefur aðkoma stéttarfélaga að námi félagsmanna verið með ýmsum hætti. Goh 

og Green (1997) komust að því að stéttarfélög geta haft áhrif á bæði magn og gæði þeirrar 

menntunar og þjálfunar sem í boði eru fyrir starfsmenn á vinnumarkaði. Í Singapore gengu 

stéttarfélög í lið með stjórnvöldum við að hækka menntunarstig vinnuaflsins. Stéttarfélögin 

settu þrýsting á fyrirtækin með því að gera kröfur um aukna þjálfun fyrir starfsmenn að 

meginmáli kjarasamninga ásamt því að bæði hvetja til og bjóða upp á menntun og þjálfun 

fyrir félagsmenn í grunnþáttum. Stéttarfélögin hafa einnig varið umtalsverðum tíma og 
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atorku til að hvetja félagsmenn til að nýta sér námsmöguleika. Athugun á framgangi 

verksins sýnir að talsverður árangur hefur náðst í að opna aðgengi fyrir félagsmenn að 

auknu framboði menntunar og þjálfunar (Goh og Green, 1997). 

Forrester (2001) skoðaði aðkomu breskra stéttarfélaga að námsframboði. Hann komst 

að því að þau eru í auknum mæli þátttakendur í menntun og þjálfun sem er í boði fyrir fólk 

að loknu skyldunámi og hans álit er að aðkoma að þessum málum eigi sinn þátt í að koma 

stéttarfélögum aftur inn í umræðuna sem mikilvægum aðilum á vinnumarkaði. Hverskonar 

fræðsla er í sjálfu sér eðlilegt viðfangsefni fyrir fyrirtæki, starfsmenn og stéttarfélög til að 

vinna að, en þá að því gefnu að ekki sé einungis unnið að þröngum hagsmunum fyrirtækis 

heldur einnig í víðara samhengi og þá einnig með sýn á þarfir samfélagsins að leiðarljósi 

(Forrester, 2001) 

John McIlroy (2000) skoðaði þróun á aðkomu stéttarfélaga að menntun og þjálfun 

starfsfólks á vinnumarkaði í Bretlandi á tuttugustu öldinni. Þar hefur minnkandi félagsaðild 

launafólks, niður í að þriðji hluti heildarhópsins eru félagsmenn, dregið úr trúverðugleika 

stéttarfélaga sem fulltrúa allra launamanna. Þar með hefur dregið úr slagkrafti 

hreyfingarinnar í samstarfinu við atvinnurekendur og ríki. Stéttarfélögin í Bretlandi hafa í 

gegnum tíðina lagt áherslu á að mennta félagsmenn til þátttöku í félagslegu starfi og einnig 

krafist þess að sú menntun væri jafngild í einingamati og menntun sem sótt í hefðbundna 

skólakerfið. McIlroy segir einnig að þar sem stéttarfélög eru í eðli sínu ekki menntastofnanir 

heldur hagsmunagæslufélag þá verði öll stefnumótun á sviði menntunarframboðs á þeirra 

vegum ómarkviss.  Hann leggur áherslu á að einstaklingar ganga í stéttarfélög til að eiga 

bandamenn gegn fyrirtækjum á sviði kjaramála, en ekki til að hafa aðgang að menntun og 

þjálfun á þeirra vegum. Hann dregur þá ályktun af sinni greiningu að stéttarfélög þurfi að 

hvetja til ævináms (e. long life learning, LLL) sem taki til samfélagslegra og pólitískra þátta  

með breiða skírskotun (McIlroy, 2003). 

Í ítarlegri úttekt (Transnational Project CS/2006/0375, 2007) á aðferðafræði ýmissa 

Evrópulanda við að takast á við sveiflur og hræringar á vinnumarkaði var mikið horft til þess 

verklags sem aðilar vinnumarkaðarins hafa komið sér upp í Danmörku. Þar hafa aðilar 

vinnumarkaðarins komið sér saman um aðferðafræði til að takast á við síbreytilegar þarfir 
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vinnumarkaðarins. Þar hefur orðið til enska hugtakið flexicurity sem hugsanlega má snara á 

íslensku sem „sveigjanlegur vinnumarkaður”. Þetta hugtak hefur fengið allnokkra  umfjöllun 

í umræðu á vettvangi stéttarfélaga innan fjármálageirans í Evrópu nokkur undanfarin ár. Í 

þeirri umræðu hefur meðal annars verið horft til þess fyrirkomulags sem gildir í Danmörku. 

Danska ríkið leggur sitt af mörkum til að gera vinnumarkaðinn sveigjanlegri og miðað er við 

að allt að 30% vinnuaflsins skipti um starf árlega. Þetta er talið liður í aðgerðum fyrirtækja 

til að bregðast við markaðsaðstæðum, en jafnframt fær fólk opinberan stuðning meðan á 

atvinnuleit stendur. Stéttarfélög í öðrum Evrópuríkjum, einkum suður Evrópu, hafa ekki 

verið hrifin af þessum hugmyndum því vinnumenning þar stendur á mjög ólíkum grunni 

miðað við það sem tíðkast í norðar í álfunni. Eftir stendur að fyrirkomulag af þessu tagi 

færir væntanlega í niðursveiflu launakostnað yfir á opinbera aðila í formi fræðslukostnaðar 

eða framfærslustyrks, en jafnframt leitar vinnuaflið þá í starfsgreinar sem betur standa 

hverju sinni. (Transnational Project CS/2006/0375, 2007). 

Stéttarfélög eru málsvarar launafólks og sem slík leita þau allra leiða til að gæta 

hagsmuna félagsmanna sinna. Launakannanir sýna að menntunarstig  er meira ákvarðandi 

um laun starfsfólks í ákveðnum starfsgreinum heldur en starfsaldur eða starfsheiti 

(Capacent, 2010). Hærra menntunarstig gefur jafnframt kost á að sinna fjölbreyttari 

störfum sem eru þá betur launuð. Ef ein leiðin er aukin menntun félagsmanna þá er það 

viðfangsefni stéttarfélaga að finna leiðir sem skila árangri og hvetja félagsmenn til að nýta 

sér þær. En hver getur aðkoma stéttarfélaga verið að því að auka við menntun félagsmanna 

og er eitthvað sem segir að félagsmennirnir vilji yfirleitt bæta við menntun sína? 

Þau stéttarfélög sem ætla sér að fara nýjar leiðir til að mæta þörfum félagsmanna standa 

frammi fyrir ákveðnum vanda þegar kemur að því að tryggja stuðning starfsmanna, 

félagsmanna og forystumanna við nýjar áherslur. Bæði Lazes og Savage (2000) og McIlroy 

(2003) segja að menntun sé undirstaðan og þá ekki síst menntun sem bætir við þekkingu 

félagsmanna á efnahagsmálum og öðrum utanaðkomandi þáttum sem félagsmenn verða að 

geta staðið skil á. Stéttarfélög þurfa að hafa þekkingu og yfirsýn yfir efnahagslega þætti sem 

varða  hag félagsmanna og jafnvel að vera tilbúin til að leggja í rannsóknir á því sviði. Einnig 

að gæta þess að hafa félagsmenn með í ráðum þegar kemur að breytingum á 
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starfsumhverfi þeirra eða aðstæðum þannig að tryggt sé að fulltrúar félagsmanna hafi 

stuðning til þeirra viðfangsefna sem þeir þurfa að taka afstöðu til (Lazes og Savage, 

2000),(McIlroy, 2003).  

Til að gefa menntun meira vægi í starfinu hafa stéttarfélög í Bretlandi útnefnt sérstaka 

fræðslutrúnaðarmenn sem hafa það viðfangsefni að hvetja félagsmenn til að nýta sér þau 

tilboð sem í gangi eru á fræðslu og þjálfun innan sem utan fyrirtækja. Bacon og Hoque 

(2010) skoðuðu árangur af starfi fræðslutrúnaðarmanna. Niðurstöður gefa til kynna að stór 

hluti fræðslutrúnaðarmanna hafi haft jákvæð áhrif á aðsókn að menntunar og 

þjálfunarkostum, en starf 26% þeirra hafi ekki skilað neinum merkjanlegum árangri og  starf 

13% hafi skilað mjög takmörkuðum árangri (Bacon og Hoque, 2010). Í ljósi þess að 

félagsmenn í stéttarfélögum virðast líklegri til að nýta sér fræðsluframboð en þeir sem ekki 

eru félagar í stéttarfélagi má áætla að farvegur sé fyrir aðkomu stéttarfélaga að framboði 

náms fyrir félagsmenn. Aðstæður á vinnumarkaði virðast stjórna aðsókn miðaldra 

félagsmanna að fræðslu og þjálfun. Hvatinn til þátttöku á að hluta rætur í óöryggi með 

starf, eftirsókn eftir prófgráðum eða sérstækri færni. Þessir hvatar styrkjast frekar með 

þeim efnahagslegu umbreytingum sem eiga sér stað. Hinsvegar er eftirtektarvert að þessar 

efnahagslegu umbreytingar virðast leiða til minna framboðs af fræðslu og þjálfun á vegum 

fyrirtækja og einnig til fækkunar á störfum sem krefjast sérstakrar þjálfunar (Elman og O’ 

Rand, 2002). 

Umræðan um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja (e. corporate social responsibility, CSR ) 

hefur mest verið út frá fyrirtækjum en ástæða er til að taka samfélagslega ábyrgð 

stéttarfélaga með inn í þá umræðu vegna þess að stéttarfélög eru til í öllum samfélögum. 

Spyrja má hvers vegna stéttarfélög hafa ekki markað sér skýra stöðu í umræðunni um 

samfélagslega ábyrgð. Eitt svarið við þeirri spurningu gæti verið að stéttarfélag hafa verið 

svo sjálfsupptekin og þar með stundum komið fram eins og enn einn þrýstihópurinn sem 

hefur þann eina tilgang að berjast fyrir sinni sneið af kökunni. Með því að stéttarfélög sýna 

þá afstöðu er ekki von á miklu fylgi frá almenningi við málstað þeirra. Dawkins (2010) lítur 

svo á að stéttarfélög hafi í eðli sínu félagslega ábyrgð, félagslega skuldbindingu og síðast en 

ekki síst siðferðilega skuldbindingu bæði við félagsmenn og samfélagið. Hann leggur til að 
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stéttarfélögin noti þennan útgangspunkt, það er samfélagslega ábyrgð sína, til að vinna 

nánar með fyrirtækjum að bættu siðferði og samfélagslegri sýn á viðfangsefni aðila 

vinnumarkaðarins. Með því að tileinka sér þetta sjónarhorn séu stéttarfélögin einnig að 

endurnýja félagslegan samning sinn við umhverfið. Þess vegna er mikilvægt fyrir 

stéttarfélög að eiga sér vettvang í umræðunni um samfélagsábyrgð. Líta má á hlutverk 

stéttarfélaga bæði út frá forskriftarstefnu (e. normative) og siðferðilegu (e. moral) 

sjónarhorni, eða sem þátttakandi (e. instrumental) sem upplýstur sjálflægur áhugi. Dawkins 

segir að ef stéttarfélög takast á  við samfélagslega ábyrgð sem siðferðilega skyldu sína, þá 

muni þátttaka og helgun við viðfangsefnið verða meiri en ef einungis er litið á 

samfélagsábyrgð sem enn eitt verkfærið til að vinna að markmiðum stéttarfélags. Síðan er 

til það sjónarmið að ef stéttarfélög leggja áherslu á almenn siðleg gildi eins og mannlega 

reisn, jafnrétti og  sanngirni, þá muni það auka á vilja fólks til þátttöku í stéttarfélögum.  Að 

beina aukinni athygli að samfélagslegri ábyrgð mun ekki eitt og sér breyta stöðu 

stéttarfélaga og gæti jafnvel gert henni ógagn.  Hinsvegar er rökrétt að halda því fram að 

samfélagsleg ábyrgð sé eitt þeirra áhersluatriða sem geta með réttri aðferðafræði styrkt 

stöðu stéttarfélaga sem samtaka launafólks. Athuga þarf jafnframt að stéttarfélög eru ekki 

einsleitur hópur og munu ekki öll hafa sömu skoðun á því hvernig efla á samtökin og fjölga 

félagsmönnum. Hagsmunir einhverra félagsmanna á þessu sviði munu stangast á við 

hagsmuni annarra og áhersla á samfélagslega ábyrgð mun þurfa einhverskonar sátt milli 

ólíkra sjónarmiða innan félaganna (Dawkins, 2010). 

2.1.1 Starfsöryggi var markmiðið  

Orðræðan um starfsöryggi er oft tengd viðfangsefnum stéttarfélaga. Á heimasíðu 

Alþýðusambands Íslands(Alþýðusamband Íslands, 2011) er eftirfarandi skilgreining á 

stéttarfélagi:  

Stéttarfélag eða verkalýðsfélag er félagasamtök launþega úr tilteknum 
starfsstéttum stofnað í þeim tilgangi að halda fram sameiginlegum hagsmunum 
sem tengjast starfi þeirra. Starf stéttarfélaga snýst þannig að jafnaði um 
starfstengd málefni eins og laun, starfsöryggi, frítíma, en líka um hluti eins og 
menntun og starfsheiti þar sem slíkt á við. Stéttarfélög semja um kaup og kjör 
við atvinnurekendur í kjarasamningum sem þau gera fyrir hönd sinna félaga.  

http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Laun%C3%BEegi&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Starfsst%C3%A9tt&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Laun&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Starfs%C3%B6ryggi&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Fr%C3%ADt%C3%ADmi&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/wiki/Menntun
http://is.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6gvernda%C3%B0_starfsheiti
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Atvinnurekandi&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Kjarasamningur&action=edit&redlink=1
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Í þessari tilvitnun er starfsöryggi nefnt sem eitt málefni sem stéttarfélög vinna að. Á 

heimasíðu Kennarasambands Íslands (www.ki.is) má sjá stefnu í vinnuumhverfismálum: 

„Ytra starf - markmið KÍ í vinnuumhverfismálum eru:  

Að stuðla að bættu vinnuumhverfi félagsmanna.  

Að vinnuumhverfi félagsmanna verði hluti af viðfangsefnum og stefnumótun 
skóla.  

Að efla starfsöryggi og vinna gegn kulnun í starfi, veikindum og ótímabæru 
brotthvarfi úr starfi.“    

Hjá kennurum er starfsöryggi talið upp sem eitt viðfangsefni stéttarfélagsins.  

Silla og fleiri (2009) skoðuðu samhengi milli lítils starfsöryggis og lífsgæða einstaklings 

þar sem annars vegar voru einstaklingar með mikla starfshæfni og hinsvegar voru 

einstaklingar með litla starfshæfni. Niðurstaðan var sú að hjá einstaklingum með mikla 

starfshæfni hafði lítið starfsöryggi ekki áhrif á lífsgæði (Silla, De Cuyper, Gracia, Peiro og De 

Witte, 2009). Í könnun sem gerð var meðal starfsmanna í tölvufyrirtækjum í Skotlandi kom 

fram að þrátt fyrir að hjá opinberum aðilum sé áherslan á starfshæfni þannig að vinnandi 

fólk sé tilbúið til að leita sér að öðru starfi ef aðstæður breytast, þá er tónninn annar þegar 

rætt er við starfsmenn. Þegar tekin eru viðtöl við einstaka starfsmenn kemur fram að þeir 

sjá starfsöryggi sem mikilvægara en möguleika á að fá þjálfun og menntun á nýjum sviðum. 

Þeir lögðu áherslu á mikilvægi þess að hafa stöðuga vinnu til að geta framfleytt 

fjölskyldunni (Marks og Huzzard, 2010). Umhugsunarverð í umræðunni um ævistarf eru þau 

sjónarmið Hillage og Pollard (1998) að tilvist „ævistarfs”  innan eins fyrirtækis eða 

„starfsöryggi“ hafi runnið sitt skeið á enda, en þessi hugtök hafi þó í raun aðeins átt við 

lítinn hluta þeirra sem starfa á vinnumarkaði. Meirihlutinn hafi aldrei haft neitt af þessu að 

segja (Hillage og Pollard, 1998). 

2.1.2 Starfshæfni er markmið stéttarfélaga í þekkingarsamfélaginu 

Hugtakið starfshæfni (e. employability) var fyrst sett fram af Kanter (Kanter og Smith, 

2010) þar sem hún ráðlagði fólki að hætta að hugsa um starfsöryggi innan fyrirtækis en 

einbeita sér þess í stað að byggja upp þá þætti sem gera fólk starfshæft til framtíðar hjá 
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hvaða fyrirtæki sem er. Samkvæmt kenningu Kanter byggist starfshæfni á þeim þáttum sem 

hver einstaklingur hefur tileinkað sér hvort sem það er félagsfærni, hæfni, orðspor eða 

tengsl, sem nýta má til að byggja upp ný tækifæri innan eða utan þess fyrirtækis sem 

einstaklingur starfar hjá. Samkvæmt þessari kenningu Kanter eru einstaklingar, sem sífellt 

bæta hæfni sína og kynna hana gegnum tengslanet sitt, í betri stöðu til að finna nýtt starf. Í 

stuttu máli er það að vera starfshæfur sú aðferð að þróa persónulega og faglega eiginleika 

sína til að hámarka líkur á að fá starf (Kanter og Smith, 2010).  

Sú þróun sem orðið hefur á því mynstri er skapar starfsferil fólks, og einnig sú staðreynd 

að hugtakið starfsöryggi og allt sem því fylgir hefur misst gildi sitt, hefur leitt til vaxandi 

áherslu á starfshæfni sem grunn að starfsframa og árangri í starfi. Ráðningarsamningar og 

sálfræðilegi samningurinn milli launamanns og fyrirtækis hafa í auknum mæli tekið á sig 

yfirbragð viðskiptasamnings. Þar með er þess einnig vænst að einstaklingurinn taki 

meginábyrgð á eigin starfshæfni í stað þess að treysta á að fyrirtæki stjórni og viðhaldi 

starfsþróun einstaklingsins.  

Með sálfræðilegum samningi er átt við það sem gerist til viðbótar við skriflegan 

ráðningarsamning en þar verður til annar samningur milli þessara aðila. Sá samningur er 

ekki síður mikilvægur og tilurð hans, efni og framkvæmd  hefur mikil áhrif á hvernig 

samband starfsmanns og fyrirtækis þróast. Þessi samningur hefur verið nefndur sálfræðilegi 

samningurinn. Sú skilgreining sem hvað algengast er að sjá í fræðiritum á þessum samningi 

er komin frá Rousseau (1995). Samkvæmt þeirri skilgreiningu er með sálfræðilegum 

samningi átt við (bls. 9 og áfram): „hugmyndir sem hver starfsmaður hefur um innihald 

samskiptasamnings við fyrirtæki sem hann/hún starfar hjá” (Rousseau, 1995). Einnig segir 

Rousseau um tilurð þessa samnings:  „Þar sem hann er huglægur, óskráður og oft ekki 

ræddur eða um hann samið, nær hann lengra en nokkur formlegur samningur. Sálfræðilegi 

samningurinn er einskonar huglægt líkan sem eins og flest líkön er tiltölulega stöðugt og 

endingargott.” Kickul og Liao-Troth, (2003) tilgreina sautján efnisflokka þessa sálfræðilega 

samnings sem eru í samræmi við fyrri niðurstöður Rousseau. Þessir þættir eru: Tækifæri til 

stöðuhækkunar, sjálfræði í starfi, hlunnindi, skýrleiki, umbun/laun, opin samskipti, 

sanngirni, endurgjöf, tækifæri til starfsþróunar, starfsöryggi, félagsleg samskipti, staða og 
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virðing, stuðningur, vinnuaðstæður, starf sem skiptir máli, álag í starfi, fjölbreytni í starfi 

(Kickul og Liao-Troth, 2003). Innbyrðis vægi þessara þátta eða áhersla á þá getur verið 

mismunandi eftir aðstæðum og milli einstaklinga.  

Með tilkomu mannauðsstjórnunar (e. human resource management) komu fram 

breyttar áherslur af hálfu skipulagsheilda á innihald sálfræðilega samningsins. Beardwell, 

Holden og Clayton (2004) fjalla um hinn „nýja“ sálfræðilega samning sem gengur út á að 

skipta út langtíma skuldbindingum fyrirtækis varðandi starfsöryggi en setja í staðinn 

skuldbindingu um uppfærslu þekkingar og þjálfunar þannig að starfsmaðurinn sé líklegri til 

að fá starf hjá öðru fyrirtæki ef hann missir núverandi starf. Í þessu felst líka að vonin um 

framgang í starfi innan fyrirtækisins er ekki til staðar meðal annars vegna tíðni breytinga.  

Höfundar álykta að þeir sem eru líklegastir til að nýta sér tilboð um leiðir til aukins 

sveigjanleika séu jafnframt þeir starfsmenn sem fyrirtækið helst vill halda í (Beardwell, 

Holden og Claydon, 2004).  

Ýmis sjónarmið og greiningar eru til um inntak og eðli sálfræðilega samningsins. Janssens 

og félagar (2003) skoðuðu rannsóknir sem gerðar hafa verið á sálfræðilega samningnum 

með það að markmiði að fá heildarsýn á þau tengsl atvinnurekanda og starfsmanns sem 

rúmast innan sálfræðilega samningsins. Með því að flokka saman í hópa þær tegundir sem 

hafa sameiginleg einkenni varð til hjá þeim greiningaraðferð sem gengur út frá því að 

afbrigði sálfræðilega samningsins megi flokka í sex hópa sem hafa ólík munstur 

sameiginlegra væntinga: hjálplegur, veikur,  tryggur, ótengdur, vaxandi og sterkur 

sálfræðilegur samningur. Jafnframt var sett saman greining á einkennum hvers hóps út frá 

einstaklingum, störfum, formlegum ráðningarsamningum, og einkennum skipulagsheilda 

ásamt því að greina útkomu úr þessum samningum með tilliti til helgunar (e. affective 

commitment) og starfshæfni (Janssens, Sels og Van Den Brande, 2003). Hver kynslóð sem 

vex úr grasi mótast af umhverfi sínu og þróar með sér vonir og væntingar sem hún hefur 

með sér inn í framtíðina. De Hauw og de Vos (2010) skoðuðu mismun væntinga og viðhorfa 

sem birtist í kynslóðum og fjalla um þau ólíku viðhorf fólks sem mótast af tíðarandanum. Sú 

kynslóð sem fædd er eftir 1980 þroskaðist inn í veruleika sem er mjög ólíkur þeim sem fyrri 

kynslóðir þekktu. Þessi kynslóð þekkir ekki annað en nánast ótakmarkaða samskiptatækni 
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eins og internet, veraldarvefinn, farsímann, MP3 spilara, You Tube. Þau eru í vaxandi mæli 

óháð stund og stað með sínar þráðlausu tengingar úr farsíma eða fartölvu í tölvupóst, 

fésbók eða aðrar samskiptaleiðir. Niðurstaða De Hauw og de Vos (2010) þeirra er að 

aldamótakynslóðin, fólk fætt eftir 1980, hafi tiltekin viðhorf sem eru önnur en hjá þeim sem 

á undan komu. Alls tilgreina þau sjö þætti sem einkenna þennan hóp: 

1. Þau hafa miklar væntingar um jafnvægi einkalífs og starfs með áherslu á jafnvægi 

markmiða í starfi og markmiða í einkalífi. Jafnframt leggur þessi hópur meiri áherslu á 

frelsistengd gildi eins og sjálfræði í starfi heldur en fyrri kynslóðir gerðu. 

2. Þau hafa miklar væntingar um félagsleg tengsl á vinnustað og velja gjarnar 

sálfræðilegan samning sem leggur áherslu á félagslega þátttöku. Þessi hópur hefur meiri 

þörf fyrir tengsl en aðrar kynslóðir og vinnustaðir sem byggja á samvinnu virka mjög 

hvetjandi fyrir þau. 

3. Þau hafa miklar væntingar um framgang í starfi og framþróun innan skipulagsheilda. 

Þau hafa mikinn metnað og því líklegri til að leita eftir framgangi í starfi. Framgangur er 

mjög sterkur hvatningarþáttur fyrir þennan hóp. 

4. Þau hafa miklar væntingar um þjálfun og þróun innan skipulagsheilda Þau hafa mikinn 

áhuga á mentor kerfum og þjálfun innan fyrirtækja þar sem slíkt auðveldar þeim að þróa 

nýja hæfni og vera þar með eftirsóknarverðir starfskraftar. 

5. Þau velja frekar störf sem hafa tilgang í sjálfu sér en störf sem eru vel launuð. Þessi 

hópur er síður áhugasamur um að hafa miklar tekjur en leita heldur eftir skipulagsheildum 

sem eru samfélagslega ábyrg og gefa þeim persónulega fullnægju í starfi. Jafnframt kemur 

fram að þessi hópur sækist í auknum mæli eftir störfum sem hafa æðri tilgang og eru þeim 

áskorun ásamt því að vera viðbót við þá þekkingu sem þau þegar hafa, og eru þar með 

viðbót við starfsframann. 

6. Þrátt fyrir að megináherslan sé á störf sem hafa tilgang og á starfsframa frekar en laun 

þá kemur fram að launin eru eigi að síður sterkur þáttur í mati á eftirsóknarverðu starfi. 

Aldamótakynslóðin er engin undantekning frá þeirri áherslu. 

7. Þessi hópur hefur litlar væntingar um starfsöryggi þrátt fyrir að þykja það mikilvægt. 

Þau gera sér grein fyrir því að á vinnustöðum dagsins í dag eru æviráðning og starfsöryggi 
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fátíð fyrirbæri. Þess vegna tekur þessi hópur virkari þátt í að styrkja eigið öryggi með því að 

efla starfshæfni sína á vinnumarkaði.   

Í rannsóknunum sem liggja að baki þessum greiningum kemur fram að jákvæð tengsl eru 

milli bjartsýni þessa hóps á eigin tækifæri á vinnumarkaði og væntinga um innihald starfa, 

þróun starfsferils, þjálfun og starfsþróun, launamál og félagslegt umhverfi. Þess vegna kann 

að vera að ekki sé eingöngu bein tengsl milli innihalds og væntinga sálfræðilega samnings 

þessa hóps heldur einnig óbein tengsl gegnum bjartsýnina, það er túlkun þessa hóps og sýn 

á félagslegt umhverfi sitt  (de Hauw og Ans De Vos, 2010). 

Í rannsókn sem Helga Rún Runólfsdóttir gerði meðal útskrifaðra meistaranema frá HÍ 

(Helga Rún Runólfsdóttir, 2011) koma ákveðin einkenni sem aðgreina einstaklinga eftir 

aldri. Þar kemur fram að yngsti hópurinn er fljótari að fá vinnu við hæfi en þeir eldri. 

Algengara var að eldri nemar leituðu aftur í það starf sem þeir stunduðu þegar þeir hófu 

námið.   

Nancy di Tomaso (2005, Smith, 2010) hélt því fram að í framþróun hagkerfisins myndu 

smám saman allir starfsmenn fara að líta á sig sem verktaka, sem gefa ekkert fyrir 

starfsöryggi en leita stöðugt leiða til að skapa virði fyrir þau fyrirtæki sem þau starfa hjá og 

færast svo áfram til annara starfa til móts við ný tækifæri. Ef vinnustaðamenningin leggur 

áherslu á starfshæfni verður til þrýstingur á starfsmenn að auka við hæfni sína, undirbúa sig 

fyrir breytingar og leita eftir nýjum tækifærum  (Kanter og Smith, 2010). 

Að mati Tomaso (Smith, 2010) byggir starfshæfni einstaklings meðal annars á eftirfarandi 

þáttum: 

 Þekking, þjálfun og viðhorf hvers einstaklings. 

 Hve vel og mikið hverjum einstaklingi tekst að hagnýta eiginleika sína, hvernig 
þessir eiginleikar eru kynntir fyrir atvinnurekendum og síðan hvernig 
einstaklingurinn lítur á sig og sambandið við starfsumhverfið. 

 Samvirkni þessara þátta er breytilegur eftir hópum og tengslum þeirra við 
vinnumarkaðinn. 

Stefna stjórnvalda snýst um eftirfarandi: 
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 Meira um þróun og vottun þekkingar og starfshæfni heldur en “mjúka” þætti og 
hæfni tengda þeim. 

 Meira um að sýna fram á hæfileika heldur en hvernig á að nýta þá – sérstaklega 
þegar rætt er um fullorðna (vöntun er á starfsþróun og starfsráðgjöf fyrir þann 
hóp). 

 Meiri áhersla á þá sem eru á leið á vinnumarkað (úr atvinnuleysi eða námi) 
heldur en á þann hóp sem er þar nú þegar. 

 Meiri áhersla er á einstaklinginn og framboðshliðina heldur en á fyrirtækin og 
eftirspurnarhliðina (Kanter og Smith, 2010). 

Starfshæfni er álitin grunnhugtak í umfjöllun um starfsöryggi einstaklings, það er 

möguleikann á að fá starf við hæfi og geta haldið því. Starfshæfni einstaklinga er skynjuð 

sem hærri /meiri þegar efnahagslíf er í uppsveiflu en almennt hafa framboð og eftirspurn 

eftir vinnuafli mikil áhrif á það hvernig fólk skynjar eigin starfshæfni (Marklund og Sverke, 

2006). 

Hillage og Pollard (1998) settu fram flokkun á fjórum þáttum starfshæfni sem kallast á 

við það umhverfi sem fólk starfar í. Þessi flokkun er: 

-Eignir: (e. assets), það sem hver einstaklingur kann og getur, hvernig hann beitir þekkingu 

sinni, og hvers vegna hann velur að gera það eins og raun ber vitni.   

-Grunnþættir – (e. baseline assets) eins og t.d áreiðanleiki og heiðarleiki   

-Aðrir þættir (e. intermediate assets)– svo sem sértæk starfsfærni, samskiptafærni eða 

færni í að leysa vandamál, frumkvæði eða hvatning  

-Hærri þættir (e. high level assets) tekur til færni eins og hópstarfs, sjálfsstjórn, leikni í 

viðskiptum osfrv. Í þennan flokk falla að mati Hillage og Pollard (1998) atriði eins og leikni í 

að yfirfæra þjálfun eða færni á einu sviði yfir á óskyld verkefni og hagnýta sér í starfi.  

-Hagnýting (e. deployment)  Undir það falla að mati Hillage og Pollard (1998) nokkrir tengdir 

færniþættir eins og:    

 Hæfni til að stjórna eigin starfsferli  (e. career management skills) sem byggir á 
því að hafa skýra sýn á eigin áhuga- og hæfnissvið, ásamt því að vera opinn fyrir 
möguleikum sem koma upp. 
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 Færni í starfsleit og aðgangur að stuðningsneti. 

 Vilji til að aðlagast aðstæðum og hafa raunsæja sýn á aðstæður hverju sinni. 

 Færni í að koma sér á framfæri og þar með að kynna eigin starfshæfni og þar með 
þættir eins og: 

- Framsetning á ferilskrá – hvernig er hún uppbyggð og sett fram.  

- Próf og skírteini – hvað er til staðar.  

- Vottorð um frammistöðu og árangur í starfi. 

- Spurningatækni /samræðutækni.  

- Starfsreynsla/árangur í fyrri störfum.  

- Umhverfi sem einstaklingur býr við. 

- Persónulegir þættir: Er hann bundinn af fjölskyldu eða af því að sinna um 
aldraða foreldra o.s.frv.  

- Ytri þættir – staða á vinnumarkaði í umhverfinu, er eitthvert framboð af 
lausum störfum? Hvaða regluverk er í gildi og hvaða þættir eru til 
grundvallar um ráðningar (Hillage og Pollard, 1998)? 

Knight og Yorke (2002) greindu efnisþætti starfshæfni út frá því hvernig um þetta hugtak 

er fjallað í raundæmum og sálfræðiritum. Alls var niðurstaða þeirra 39 þættir sem þeir 

flokka í þrjá meginhópa: 

1. Persónulegir eiginleikar ( sjálfstraust, tilfinningagreind, aðlögunarhæfni, vilji til að læra 

og ályktunarhæfni). 

2. Kjarnahæfni (að vera töluglögg, tjáskiptafærni bæði munnleg og skrifleg, hlustun, 

gagnrýnin hugsun og sjálfsstjórn). 

3. Ferilfærni (e. process skills)  Að beita hlutlægum skilningi, tölvulæsi, skilningur á 

viðskiptum, skilningur á boðskiptum og hlutverkum, að takast á við misvísandi skilaboð og 

flækjustig, að beita áhrifum, hópstarf og grunnatriði samningatækni. (Knight og Yorke, 

2002). 

Noe (2005) segir að í ljós hafi komið að greina má talsverðan mun á væntingum og 

viðhorfum fólks af mismunandi kynslóðum til þeirra starfa sem þau vilja vinna. Noe 

tilgreinir fernskonar flokkun eftir aldri:    
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Fólk að 25 ára aldri – árþúsundakynslóðin  (e. generation Z).  

Fólk á aldrinum 25 – 45 ára,  X kynslóðin. 

Fólk á aldrinum 45 – 55 ára,  fjölgunarsprengjan (e. baby boomers). 

Fólk á aldrinum 55 – 80 ára, fólk með hefðbundið viðhorf. 

Þessir fjórir hópar sem hér eru tilgreindir hafa mjög mismunandi innbyrðis einkenni og 

ólíkar þarfir fyrir stuðning frá þeirri skipulagsheild sem þeir starfa hjá. Ekki er ætlunin að 

fara nánar hér út í mismun þessara hópa en því er þessi skipting tilgreind að fyrir liggur að 

þessir hópar hafa ólíkar væntingar þegar kemur að því að veita þeim þjónustu sem 

félagsmönnum í stéttarfélagi eða að ráða þá sem starfsmenn í skipulagsheild. Taka verður 

mið af ólíkum hugsunarhætti fólks eftir því hverjum áðurnefndra hópa það tilheyrir(Noe, 

2005). Í umfjöllun Noe (2005) um starfsferil (e. career) kemur fram að eftir því sem 

kynslóðir á vinnumarkaði yngjast breytast viðhorf þeirra til eigin starfsferils frá því að vera 

hefðbundin og jafnvel tengd einu fyrirtæki yfir í að vera sveigjanleg (e. protean). Þessi 

breytta sýn á starfsferil hefur í för með sér gerólíkt samband starfsmanns og 

skipulagsheildar þar sem starfsmaðurinn treystir meira á eigin forsjá en forsjá fyrirtækisins. 

Yngra fólk á vinnumarkaði tekur í vaxandi mæli ábyrgð á því að viðhalda eigin starfshæfni 

og tekur frumkvæði á því sviði. Starfshæfni má að mati Noe (2005) skilgreina frá sjónarhóli 

vinnuveitanda sem þá færni sem umsækjandi um starf hefur og getur skapað verðmæti fyrir 

skipulagsheildina. Ef hinsvegar útgangspunktur starfshæfni  er skilgreindur út frá 

starfsmanninum má skilgreina starfshæfni sem líkur starfsmannsins á því að geta fengið 

vinnu á opnum vinnumarkaði.  Niðurstöður Unu Eyþórsdóttur (2011) tengjast skilgreiningu 

Noe á einkennum kynslóða á vinnumarkaði. Una skoðaði í meistaraverkefni sínu 

atvinnumöguleika, hæfni og væntingar miðaldra stjórnenda á Íslandi. Þar kom fram að 

viðhorf atvinnurekenda og ráðningarstofa gagnvart miðaldra stjórnendum var fremur 

jákvætt en þeir töldu að hætta væri á minnkun á aðlögunarhæfni og drifkrafti með 

aldrinum. 

Fugate, Kinicki og Asforth (2004) setja fram líkan af hugtakinu sem samsettu úr þrem 

megin þáttum. Aðlögunarhæfni starfsmanns (e. personal adaptability), Einkenni starfsferils 

(e. career identity) og félags og mannauði (e. social and human capital) . Höfundar þessarar 
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kenningar ganga út frá því að þar sem þessir þrír þættir skarast þar verði til það sem nefnt 

er starfshæfni (Fugate, Kinicki og Asforth, 2004).  

Með aðlögunarhæfni er átt við hvernig og að hve miklu leyti einstaklingurinn er tilbúinn til 

að takast á við og/eða leiða breytingar á eigin starfi eða starfsumhverfi til að mæta 

breyttum kröfum sem innihald starfsins gerir. 

Með einkennum starfsferils er átt við hverskonar áskoranir einstaklingur sækist eftir að 

takast á við og hvers eðlis þau viðfangsefni eru sem einstaklingnum lætur best að fást við. 

Hugtökin félags og mannauður vísa síðan til hæfni til að mynda félagsleg tengsl og eiga í 

samskiptum við samstarfsfólk og viðskiptavini. Á mynd 1 er myndræn framsetning á 

skilgreiningu á starfshæfni. 

 

Mynd 1 Mismunandi þættir starfshæfni. Heimild: Fugate, Kinicki og Ashford (2004). 

Hér er á ferðinni hugmyndafræði sem verður að teljast mjög hliðstæð við umfjöllun Noe 

(2005) um starfsþróun. Þetta líkan gengur út á að lýsa þeim þáttum sem leiða af sér 

frammistöðu og viðhorf sem metin eru sem eftirsóknarverð af stjórnendum og vænleg til að 

skila árangri í starfi innan skipulagsheildar. 
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Jansens og félagar (2003) skoðuðu hvort tengsl væru milli starfshæfni og efnisþátta 

sálfræðilega samningsins hjá starfsmönnum. Í ljós kom að starfshæfni var hærri meðal 

starfsmanna sem höfðu sinn sálfræðilega samning ótengdan fyrirtæki heldur en hjá þeim 

sem voru með trúmennsku, veikan eða sterkan sálfræðilegan samning sem megineinkenni 

síns sálfræðilega samnings. Þannig virðist að ef fyrirtæki  eru með skammtímasjónarmið 

varðandi fjárfestingu í starfsmönnum og einstaklingsbundnar ákvarðanir um slíka 

fjárfestingu ásamt því að starfsmaður leggi sjálfur mikið í eigin menntun og þróun, að þá 

verði til það sjónarmið starfsmanns að hann hafi meiri starfshæfni til að bera og sé 

hreyfanlegari á vinnumarkaði. Þetta á við um þá starfsmenn sem hafa góða menntun eða 

eru í stjórnunarstöðum (Janssens, Sels og Van Den Brande, 2003). 

Lazes og Savage (2000) segja að í Bretlandi hafi starfsmenntun undir formerkjum 

vinnustaðanáms fengið aukið vægi í viðleitni stéttarfélaga til að feta sig inn á ný svið og þar 

með að styrkja sig í sessi. Í samræmi við þá hugmyndafræði sem fylgir 

þekkingarsamfélaginu og byggir á sífelldri uppfærslu þekkingar hjá starfsmönnum hefur 

aðilum vinnumarkaðarins orðið betur ljós þörfin fyrir aðkomu stéttarfélaga að 

starfsmenntun félagsmanna. Sú mikla áhersla sem verið hefur á ævinám (e. long life 

learning) hefur opnað stéttarfélögum aðkomu að starfsmenntun félagsmanna og skapað 

samstarfsvettvang þeirra við aðra aðila í samfélaginu svo sem vinnuveitendur og ríkisvaldið.  

Þetta leiðir til sameiginlegrar ábyrgðar allra aðila á framkvæmd menntunar og þar með 

virkari þátttöku hins almenna félagsmanns og aukins frumkvæðis af hans hálfu. Það sem 

einkum ávinnst með þessu verklagi er aukin starfshæfni félagsmanna sem gefur þeim 

aukinn sveigjanleika á vinnumarkaði (Lazes og Savage, 2000). 

Flestir starfsmenn á almennum vinnumarkaði búa við veruleika sem breytist mjög ört 

vegna ýmissa umhverfisaðstæðna svo sem við yfirtöku eða samruna fyrirtækja Kalyal og 

félagar (2010) skoðuðu viðbrögð starfsfólks við óvissu í starfsumhverfi og þeirra niðurstöður 

sýna að einstaklingar sem hafa að eigin mati mikla starfshæfni eru mun minna uppteknir af 

óvissuþáttum í starfsumhverfinu. Þeir draga þá ályktun að starfshæfni sé sérlega mikilvæg 

forsenda þess að geta tekist á við óvissu í umhverfinu með uppbyggilegum hætti. Þeirra 

rannsókn snerist um stjórnendur en þeir draga samt þá ályktun að sömu niðurstöður gildi 
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um almenna starfsmenn. Þeir segja einnig, með tilvísun í niðurstöður fleiri aðila sem eru á 

sömu lund, að fyrirtæki ættu að leggja áherslu á að kenna og þjálfa upp nýja hæfni og 

þekkingu hjá starfsmönnum til að auðvelda þeim að takast á við síbreytilegt starfsumhverfi 

og hugsanlegar áhyggjur af því að missa starf. Þessu megi ná með formlegri fræðslu og 

þjálfun sem auðveldar starfsfólki að takast á við óöryggið.  Að mati Kalyal og fleiri (2010) er 

sálfræðilegi samningurinn óðum að breytast úr langtíma sambandi í skammtímasamning 

eða verktakasamning og því hafa stjórnendur mikilvægu hlutverki að gegna í stjórnun þeirra 

breytinga. Stjórnendur verða að gefa skýrar upplýsingar, hvetja samstarfsmenn og 

undirbyggja þróun mannauðsins til móts við breytt umhverfi þannig að starfsmenn geti í 

starfi sínu haldið skýrum fókus á viðfangsefnin og skilað tilætluðum árangri í starfi, jafnvel 

við aðstæður sem einkennast af stöðugum breytingum (Kalyal, Berntson, Baraldi, Näswall, 

og Sverke, 2010). 

Öflugir efnahagslegir þættir hafa samverkandi áhrif sem breyta því hvernig störf eru 

framkvæmd. Þessar breytingar hafa gríðarleg áhrif á grunnkröfur til hæfni starfsmanna. 

Rannsóknir sýna að of stór hópur starfsfólks uppfyllir ekki lágmarkskröfur til að framkvæma 

störf né læra og hagnýta sér nám í starfi sínu. Árangur mannauðsdeilda fyrirtækja við að 

byggja upp samkeppnishæft vinnuafl er háður því að ljóst sé hver er grunn starfshæfni  sem 

þarf og einnig að til sé þróunaráætlun fyrir mannauðinn sem sér til þess að allir starfsmenn 

hafi þessa starfshæfni (Bates og Phelan, 2002).  

Atvinnustefna ESB felur í sér margvíslegar skuldbindingar fyrir aðildarríkin og þar með 

einnig fyrir Ísland sem aðila að EES frá 1993. Í raun snúast níu af hverjum tíu atriðum þar 

um hvernig má samhæfa auðsköpun við vernd þeirra sem framleiða auðinn.  (Lefresne, 

1999) itÞessi vernd birtist meðal annars í samfélagslegum áherslum eins og fram koma í 

Bologna ferlinu (The Austrian federal ministry of science and research, 2011) sem varð til  

1999 með samþykkt 28 menntamálaráðherra í Evrópu. Þekktasti hluti þess er væntanlega 

samhæfing efnis háskólamenntunar og vinnu sem liggur að baki prófgráðum. En innihald 

þessa ferlis er talsvert meira. Með samþykkt Bolognaferlisins hefur ríkisvaldið tekist á 

hendur tilteknar skuldbindingar á ýmsum sviðum svo sem leiðir til að auka hreyfanleika 

fólks, að nám og prófgráður sé metið jafngilt milli landa. Einnig er ævinám  viðurkennt sem 
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grunnþáttur í þessu ferli og þar með er mat á færni fyrirferðarmikill þáttur sem gengur út á 

að hafi einstaklingur aflað sér færni á annan hátt en með skipulögðu námi þá er það 

matshæft inn í formlegt ferli. Allt þetta starf á að efla félagslega samloðun og auka jafnrétti 

þegnanna. Síðast en ekki síst er svo hugtakið starfshæfni sem á að vera samofið öllu ferlinu 

sem á þar með að hafa að markmiði að undirbúa og efla fólk til þátttöku í 

vinnumarkaðnum. Í ársbyrjun 2011 setti ríkisstjórn Íslands fram áætlun sem byggir á efni 

Bolognaferlisins. Í þessari áætlun eru sett fram 15 mælanleg markmið sem ætlað er að ná á 

tímabilinu fram til 2020. Markmið nr. 6 snýr að menntunarstigi þjóðarinnar og gengur út á 

að unnið verði að því að hlutfall Íslendinga sem ekki hafa formlega framhaldsmenntun fari 

úr 30% niður í 10% árið 2020 (Forsætisráðuneytið, 2011).  

Nokkuð er mismunandi hvaða áherslur koma fram í stefnuyfirlýsingum stéttarfélaga. Í 

kafla 2.1.1. eru tvær tilvitnanir í heimasíður þar sem starfsöryggi er talið upp sem 

viðfangsefni stéttarfélaga. Hjá Samtökum starfsmanna fjármálafyrirtækja eru aðrar áherslur  

en þar segir í samþykktum á vefsíðunni http://www.ssf.is/:  

„Tilgangur SSF er: 

a) Að gæta hagsmuna félagsmanna í hvívetna. 

b) Að hafa forystu í starfs og kjaramálum félagsmanna og vinna að því að bæta 
og samræma kjör þeirra í samvinnu við aðildarfélögin. 

c) Að fara með fyrirsvar félagsmanna um kjarasamninga og aðrar ákvarðanir 
fyrir þeirra hönd samkvæmt lögum, reglugerðum og öðrum fyrirmælum. 

d) Að vinna að því að auka alhliða menntun, þekkingu og starfshæfni 
félagsmanna í kjara og félagsmálum og starfstengdum efnum með blaðaútgáfu, 
fræðsluerindum, námskeiðum eða á hvern þann hátt sem heppilegur er talinn á 
hverjum tíma. ...“ (Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja, 2010). 

Hér er starfshæfni orðin markmið stéttarfélags, hvergi minnst á starfsöryggi en áhersla á 

alhliða menntun, þekkingu og starfshæfni félagsmanna. Hér er sleginn annar tónn en fram 

kemur á heimasíðum ASÍ og KÍ. Í þessum samþykktum SSF er skýr áhersla á starfshæfni 

félagsmanna.  
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2.1.3 Þekkingarsamfélagið sem starfsumhverfi 

Austurríski fræðimaðurinn Peter Drucker setti fram skilgreiningu á hinu kapítalíska 

samfélagi í bókinni The Post-Capitalist Society  (sjá í Boyett og Boyett, 1998). Þar segir 

Drucker að þetta samfélag sé að mestu liðið undir lok en í staðinn sé komið síð- kapítaliska 

samfélagið (e. post- capitalistic). Þessi breyting var grunnurinn að hugmyndafræði sem 

Drucker setti fram um þekkingarstarfsmanninn sem lifir og hrærist í þekkingarsamfélaginu. 

Þekkingarsamfélagið eins og nútímamaðurinn þekkir það byrjaði með tilkomu prentvélar 

Gutenbergs upp úr 1450 og upplýsingabyltingunni sem var því samfara. Síðan með tilkomu 

gufuvélarinnar 1776 hófst iðnbyltingin sem stóð í 180 ár. Um 1881 með tilkomu Taylors 

hófst framleiðnibyltingin þar sem afkastageta verksmiðja jókst stórlega. Í kringum 1960 

verður svo stjórnunarbyltingin þar sem vægi líkamlegra starfa fer sífellt minnkandi en 

störfum þar sem þekking skiptir meginmáli fjölgar sífellt. (Boyett og Boyett, 1998). Peter 

Drucker segir jafnframt að þekkingarstarfsmenn framleiði ekki áþreifanlega hluti heldur 

hugmyndir, upplýsingar, þekkingu og hugtök (Drucker, 1996).  

Í hinu nýja hagkerfi sem er að þróast verður að mati OECD þekking nauðsynlegur þáttur 

framleiðslu við hlið hefðbundinna meira áþreifanlegra þátta. Þegar þekking er þar með 

orðin nauðsynlegur hluti framleiðslu þá verður hæfni, hvort sem er fólks, borga eða 

landssvæða  til að tileinka sér þekkingu, að stýribreytu í árangursríkri tengingu þeirra inn í 

alþjóðavætt samfélag.  Táknrænar auðlindir koma í stað áþreifanlegra auðlinda, huglæg 

áreynsla kemur í stað líkamlegrar áreynslu og þekkingarauður tekur að skipa hærri sess en 

peningar og önnur form verðmæta (OECD, 2001). 

Warhurst (2008) segir að samkvæmt  hefðbundinni skilgreiningu á þekkingarsamfélaginu 

sé þjálfun í að beita hugsun (e. thinking skills) megin viðfangsefnið og framleiðsla þessara 

eiginleika er drifin áfram með áhrifum opinberra aðila á framboðshliðina gegnum hærri 

menntunarstig sem leggur áherslu á framboð menntaðs fólks í störf sem tengjast stjórnun, 

fagþekkingu og tækniþekkingu. Þessum sjónarmiðum hefur verið fylgt eftir með krafti, en 

árangurinn hefur að hans mati einkum birst sem  offramboð á vinnumarkaði af fólki með 

háskólapróf og það gerist þrátt fyrir aukna eftirspurn eftir slíkri menntun. Þetta aukna 
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framboð hefur hækkað inngangskröfur í ýmis störf og jafnframt leitt til þess að margir 

nýútskrifaðir finna sig ofmenntaða fyrir þau störf sem þeir síðan ráða sig til. 

Warhurst segir að það að ýta undir tilurð þekkingarhagkerfisins sé viðurkennd stefna á 

öllum stigum stjórnsýslu í þróuðum hagkerfum. Hann segir að jafnframt þurfi að hugsa fyrir 

fleiri þáttum þekkingarsamfélagsins og þar með að öðrum stofnunum samfélagsins sem 

geta undirbúið fólk undir þátttöku í þekkingarsamfélaginu – þessar stofnanir eru að mati 

Warhurst heimilin og stéttarfélögin. Þar sem regluverk stjórnvalda nær ekki til eftirspurnar 

eftir menntuðu vinnuafli innan fyrirtækja þarf að nálgast viðfangsefnið í víðara samhengi. 

Til eru önnur sjónarhorn á þá hugmyndafræði sem fæst við að skilgreina 

þekkingarsamfélagið. Þar er litið svo á að viðurkenna þurfi að fjöldi hinna eiginlegu 

starfsmanna sem sinna þekkingarstörfum er takmarkaður og svo muni áfram verða í hverju 

hagkerfi. Þessi sjónarmið ganga út frá því að líta á hagkerfi þekkingar sem stærri heild, 

annað hvort með því að útvíkka þróun á þekkingu á vinnustöðum svo hún nái til allra 

starfsmanna , eða með því að líta svo á að umhverfi þekkingarstarfsmanna útheimtir 

margskonar þjónustu sem Warhurst nefnir  „kaffihúsahagkerfi” (e. cappucino economy)  

sem styður við og starfar samhliða þekkingarhagkerfinu. Með hugtakinu er átt við að 

samhliða fjölgun starfa sem byggja á hugsanaleikni (e. thinking skills)  þá verður til þörf fyrir 

mikla þjónustu við þann hóp sem sinnir þessum ,,hugsandi“ störfum. Þar með verða til störf 

í kaffhúsum, veitingastöðum og við margskonar þjónustu tengda þessum hópi. Í þessu 

sambandi eru jafnvel nefnd störf við að viðra hunda í eigu þessa hóps sem er svo mjög 

upptekinn við að vinna langan vinnudag að gæludýr þeirra þurfa aðkeypta þjónustu. Þeir 

sem starfa í þessu kaffihúsahagkerfi  eru að mæta þörf fyrir þróun og hagnýtingu „mjúkra 

þátta” þjónustu (samanber áðurnefnt). Þessir mjúku þættir mótast mest hjá einstaklingum í 

samfélagi hverrar fjölskyldu en stjórnvöld geta komið að þeirri félagsmótun einstaklinganna 

í gegnum það uppeldi sem fram fer á leikskólum. Warhurst leggur með þessu út af því að 

þekkingarsamfélagið hafi ekki einungis þörf fyrir fræðilega þekkingu,  heldur einnig 

samfélagslega færni sem efla þarf til viðbótar við formlega menntun  (Warhurst, 2008). 

Stundum heyrist hjá forystumönnum stéttarfélaga eða jafnvel alþingismönnum í 

atkvæðaleit að nauðsynlegt sé að „vernda störfin” svo notað sé þeirra orðalag (Gylfi 
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Arnbjörnsson, 2008), (Stjórnarráðið, 2009). Eins heyrast dæmi um að fólk sæki í tilteknar 

greinar vegna þess að þar sé mikið starfsöryggi. Með breyttu umhverfi á vinnumarkaði og 

nýjum straumum í starfsmannastjórnun hafa komið upp efasemdarraddir um slíkan 

hugsunarhátt. Framkvæmdastjóri American Management Association hélt því fram þegar 

árið 1993 að eina leiðin sem stéttarfélög hefðu á sínu valdi til að tryggja starfsöryggi 

félagsmanna til lengri tíma litið væri sú að auka starfshæfni þeirra með menntun og þjálfun. 

Allt tal um að vernda störf félagsmanna væri byggt á röngum forsendum (Fagiano, 1993).  

Breyttum viðhorfum fylgja ný sjónarmið um tímalengd starfs á hverjum stað. Leiken 

(2002) segir að á vinnumarkaði nú í byrjun 21. aldar sé ólíklegt að starfsmenn verði allan 

sinn starfsaldur hjá sama fyrirtækinu. Líklegt er að hver og einn muni á sinni starfsævi hafa 

nokkra vinnuveitendur og jafnvel einnig skipta um starfssvið eða starfsgreinar oftar en einu 

sinni. Ef stéttarfélög eiga að dafna á 21. öldinni verða þau að ná til starfsmanna sem ekki 

eru lengi á hverjum stað – og flakka jafnvel milli starfsgreina. Þessar aðstæður skapa ný 

tækifæri fyrir stéttarfélög til að víkka út aðild félagsmanna og að ná til nýrra félaga. 

Starfsmenn á vinnumarkaði verða að viðhalda og endurnýja starfshæfni sína með betri 

menntun og þjálfun (Leiken, 2002). Leiken er þeirrar skoðunar að í auknu framboði á 

menntunarkostum fyrir félagsmenn  liggi sóknarfæri sem nýta megi til að efla stéttarfélög 

og stækka félagsmannahópinn. Á svipuðum nótum er John McIlroy (McIlroy, 2003) sem 

leggur áherslu á að stéttarfélög skilgreini viðfangsefni sín til að mæta breyttum þörfum 

félagsmanna fyrir stuðning og leiðsögn.  

Patrickson og Ranzijn (2003) segja að fyrir stéttarfélög í leit að nýjum tilvistarrökum séu 

jafnframt tvímælalaust mikil sóknarfæri í því að kynna valkosti í námi eða starfsþróun og 

kortleggja leiðir sem félagsmenn geta farið til að efla starfshæfni sína á vinnumarkaði ásamt 

því að félögin vinni með fyrirtækjum að því að viðhalda starfshæfni félagsmanna (Patrickson 

og Ranzijn, 2003). En hvað þarf að gera til þess að fólk taki ákvörðun um að auka við 

menntun sína? Elman og O´Rand (2002) skoðuðu tengsl milli upplifunar á eigin starfsöryggi 

og tíðni þess að starfsmenn sæktu sér aukna menntun. Þeirra niðurstöður sýna meðal 

annars að starfsmenn sem vinna í ótryggu umhverfi og skynja hættu á að þeir missi starf sitt 

eru 40% líklegri til að sækja sér menntun en starfsmenn sem telja sig búa við starfsöryggi. 
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Þegar skoðað er hvort munur er á hópum eftir menntunarbakgrunni eða öðrum þáttum 

kom í ljós að af þeim sem teljast á miðjum aldri er ekki munur á hópum eftir menntunarstigi 

hvort þeir eru líklegri til að sækja sér aukna menntun. Aðeins þeir sem ekki hafa lokið 

menntaskóla eru líklegri til að að fara aftur í skóla þegar líða tekur á starfsævi þeirra. 

Ottersten og Jennett (2004) skoðuðu aðferðir til að auka skilvirkni fræðslu og þjálfunar. 

Þeirra niðurstaða er sú að til að ná að fullu árangri af því að fjárfesta í mannauði þarf að 

auka virkni og gæði þess kerfis sem nú sér um menntun og þjálfun, og þá einnig út frá 

sjónarhorni ævináms. Þetta felur meðal annars í sér að draga þarf úr brottfalli nemenda og 

auka við þann hóp sem lýkur skyldunámi. Jafnframt þarf að tengja enn betur símenntun og 

ævinám sem röklegt framhald skyldunáms. Til að ná þessum markmiðum þarf að samþætta 

við ný námstækifæri þá fjölmörgu möguleika sem upplýsinga og samskiptatækni bjóða upp 

á fyrir menntun og þjálfun. Síðan kemur umbreytingin yfir í þekkingarhagkerfið en þá eru 

efling menntunar og hæfniþjálfunar lykilþættir í að auka árangur starfa og nýta um leið 

tækniframfarir til að efla félagslega samloðun og samheldni innan samfélaga.  Þessi þróun 

styrkir síðan rök fyrir áframhaldandi fjárfestingu í menntakerfinu, þar með einnig fjarnámi 

og markvissri hæfniþjálfun til að mæta samfélagslegum markmiðum (Ottersten og Jennett, 

2004).  

2.2 Íslenskar aðstæður á vinnumarkaði  

Um stéttarfélög, hlutverk þeirra, starfsemi og stöðu gilda lög 80/1938 um stéttarfélög og 

vinnudeilur. Í fyrstu grein þeirra segir: „Rétt eiga menn á að stofna stéttarfélög og 

stéttarfélaga-sambönd í þeim tilgangi, að vinna sameiginlega að hagsmunamálum 

verkalýðsstéttarinnar og launtaka yfirleitt“. Hvað nákvæmlega felst í þessu ákvæði er ekki 

útskýrt en í greinargerð með lögunum segir, að um sé að ræða rétt til þess að „… gæta 

hagsmuna þeirra manna, sem hafa lífsviðurværi sitt af því að selja vinnu sína gegn ákveðnu 

kaupgjaldi.“  (Lára Júlíusdóttir, 1995) 

Katrín Ólafsdóttir (2008) fjallaði um sveigjanleika íslensks vinnumarkaðar og hjá henni 

kemur fram að á árinu 2008 mat OECD hversu strangar reglur gilda um vinnumarkaðinn 

meðal aðildarríkja OECD, auk nokkurra annarra, eða alls 40 ríkja. Bandaríkin eru þar í fyrsta 

sæti með minnstar hömlur á vinnumarkaði, en á hinum endanum er Tyrkland með mestar 
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hömlur. Ísland er í ellefta sæti þessa lista sem þýðir að 29 ríki af 40 eru með meiri hömlur á 

vinnumarkaði en Ísland. Það er mat Katrínar að á allflestum þeim mælikvörðum sem 

skoðaðir eru með tilliti til sveigjanleika þá sýni íslenskur vinnumarkaður merki sveigjanleika 

(Katrín Ólafsdóttir, 2008).   

Rétt er að taka fram í þessu sambandi að íslensk lög um vinnumarkaðinn hafa talsverða 

sérstöðu að því leyti að öll ákvarðanataka um kjarasamninga fer fram í samningum milli 

aðila vinnumarkaðarins þar sem lög kveða á um að stéttarfélög fari með samningsumboð 

fyrir sína félagsmenn í kjaradeilum eins og fram kemur í lögum um stéttarfélög og vinnudeilur  

nr. 80 frá 11. Júní 1938. 

 Með samþykkt EES samningsins 1993 um Evrópska efnahagssvæðið tók íslenska ríkið á 

sig skuldbindingar um að svonefnt fjórfrelsi, það er að frjálsir flutningar fólks, varnings, 

þjónustu og fjármagns gætu átt sér stað innan svæðisins. Þar með fylgir einnig skuldbinding 

um upptöku regluverks Evrópu á ýmsum sviðum. Þessi samningur innifelur jafnframt að 

viðurkenna þarf og meta hæfni og færni sem einstaklingur sem flytur til Íslands hefur 

sannanlega aflað sér í öðru landi innan evrópska efnahagssvæðisins þannig að einstaklingur 

fái nýtt sér þá menntun og þjálfun sem hann hefur aflað sér áður.  

Undanfarin ár hefur með auknu framboði af háskólamenntuðu fólki dregið úr 

möguleikum starfsmanna með litla formlega menntun til stöðuhækkunar innan fyrirtækja 

eftir hefðbundnum aðferðum sem byggja t.d. á starfsaldri.  Sem dæmi má nefna að 

atvinnuauglýsingar í fjármálafyrirtækjum tiltaka í vaxandi mæli háskólamenntun sem 

skilyrði fyrir ráðningu. Þar með hefur dregið úr möguleikum þeirra sem áður gátu átt von á 

framgangi í betur launað starf út á starfsaldur og frammistöðu, en það var þeirra 

hefðbundna leið til starfsþróunar.   

Ef skoðað er menntunarstig vinnuafls á  Íslandi má sjá að samkvæmt vef Hagstofu Íslands 

voru á árinu 2010 alls 181.000 manns á vinnumarkaði á Íslandi. Þar af eru 60.300 eða 

tæplega  35% sem ekki hafa lokið framhaldsskólaprófi. Þar kemur einnig fram að 51.000 

manns eða rúmlega 28% hafa lokið háskólamenntun (Hagstofa Íslands, 2011). Þessar tölur 

eru umhugsunarverðar einkum í ljósi þess að í vaxandi mæli er framhaldsskólapróf forsenda 

starfs innan tiltekinna starfsgreina auk þess að vera aðgöngumiði að háskólanámi. Ýmsar 
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þær starfsgreinar, sem í dag þykja eftirsóknarverðar vegna hárra launa svo sem 

fjármálastarfsemi, útheimta sem forkröfur í það minnsta grunnnám í háskóla, – og jafnvel 

eitt eða tvö próf úr framhaldsnámi á háskólastigi.  

Á vefsíðu Eurostat, hagstofu Evrópusambandsins (Eurostat, 2011), er að finna tölur sem 

eiga uppruna sinn í samræmdum vinnumarkaðskönnunum evrópskra hagstofa. Þar má 

meðal annars sjá samband menntunarstigs og atvinnuþátttöku í löndum Evrópu sjá mynd 2. 

 

 

Mynd 2 Samanburður á menntunarstigi og atvinnuþátttöku einstaklinga á aldrinum 25 – 64 ára innan 
Evrópu árið 2009. Heimild: Eurostat. 

Á mynd 2 kemur fram að hlutfall Íslendinga á aldrinum 25–64 ára, sem hafa ekki lokið 

formlegri framhaldsskólamenntun, var 34,1% árið 2009 á meðan það var 28% að meðaltali í 

aðildarlöndum Evrópusambandsins, 23,7% í Danmörku, 18% í Finnlandi, 19,5% í Noregi og 

19,3% í Svíþjóð.  

Þegar horft er á tölur yfir atvinnuþátttöku þessa sama hóps má sjá að 71% þessa hóps á 

Íslandi voru starfandi á viðmiðunartímanum. Meðal annarra Norðurlandaþjóða var hlutfall 

starfandi einstaklinga í þessum hópi nokkru lægra. Hæst var það í Danmörku eða 66,3% en 
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lægst í Finnlandi eða 43%. Að meðaltali voru 46,2% einstaklinga á aldrinum 25–64 ára, sem 

ekki hafa lokið formlegu framhaldsskólaprófi, starfandi í aðildarlöndum Evrópusambandsins 

árið 2009  

2.2.1 Hvers vegna er menntunarstig ekki hærra? 

Þegar skoðað er allt það framboð sem er á hverskonar símenntunarkostum hérlendis vekur 

nokkra furðu hve stór hópur fólks nýtir sér lítið eða ekkert af þeim möguleikum sem í boði 

eru, og það jafnvel þótt fræðslan sé þátttakendum að kostnaðarlausu. Í Gátt, ársriti 

Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins 2010 er fjallað um rannsóknir á því hvers vegna fólk skilar 

sér ekki til þátttöku í símenntun. Þar er einnig tekið fram að sú hugmynd að allir eigi að leita 

sér viðbótarmenntunar sé útbreidd og þess vegna leyfa rannsóknaraðilar sér að spyrja 

hvers vegna sumt fólk notar ekki þessa kosti sem eru í boði fyrir alla. (Hróbjartur Árnason, 

Halla Valgeirsdóttir og Svava Guðrún Sigurðardóttir 2010). Í grein þeirra Hróbjarts, Höllu og 

Svövu er vísað til niðurstaðna tveggja athugana. Sú fyrri er greining á skýrslum frá ellefu  

löndum gerð af Connel (1999).   

Niðurstöður hans sýna að þeir sem taka síður þátt í fræðslu eru: 

 Atvinnulaust fólk og fólk utan vinnumarkaðar. 

 Fólk með stutta formlega skólagöngu að baki. 

 Starfsfólk minni fyrirtækja. 

 Eldra fólk (Connell, 1999). 

Á svipuðum nótum eru niðurstöður af greiningu Jóns Torfa Jónassonar og Andreu Gerðar 

Dofradóttur á niðurstöðum vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofu Íslands 2003. Þar segir að: 

 „Tæpur þriðjungur atvinnulausra á Íslandi eða fólks utan vinnumarkaðar tók þátt 
í skipulagðri fræðslu, meðan um helmingur starfandi fólks gerði það. 

 Um þriðjungur Íslendinga með grunnskólamenntun sem hæstu skólagráðu sóttu 
sér viðbótarfræðslu, meðan tveir þriðju hlutar fólks með háskólamenntun gerði 
það. 

 Um helmingur fólks sem starfar í íslenskum fyrirtækjum með færri en 50 
starfsmenn sótti fræðslu, meðan tæplega tveir þriðju starfsfólks stærri fyrirtækja 
tóku þátt. 
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 Eldra fólk tók síður þátt en yngra fólk.“ 

Þau Jón Torfi og Andrea Gerður benda á að margt sé sameiginlegt með þessum tveim 

greiningum og draga þar með þá ályktun að sameiginleg einkenni séu ríkjandi í vestrænum 

löndum (Jón Torfi Jónasson og Andrea Dofradóttir, 2010).   

Hróbjartur, Halla og Svava skoðuðu nánar ástæður sem fólk gefur  fyrir því nýta sér ekki 

tilboð um fræðslu. Þau greina þessar ástæður í tíu flokka sem eru eftirfarandi:  

 „Tími, - tímasetning fræðsluframboðs óheppileg. 

 Álag, - mikið álag í núverandi starfi – hef ekki orku í meira. 

 Kostnaður, afkoman leyfir ekki aukalegan kostnað vegna náms. 

 Slæm reynsla af skóla, leið illa eða á einhverjar slæmar minningar um fyrri 
skólagöngu. 

 Lágt sjálfsmat, einstaklingur hefur orðið fyrir ósigrum í tilverunni sem draga hann 
niður. 

 Upplýsingaskortur, veit ekki um nám eða fræðsluframboð sem er í boði. 

 Starfstengdar ástæður, t.d. ekki heimild til að stunda nám samhliða starfi. 

 Fjölskylduábyrgð, með lítil börn á heimili eða unglinga. 

  Áhugi, hef ekki áhuga á að læra meira. 

 Óviðeigandi námsframboð, nám sem er í boði á þessu sviði miðast allt við 
bóknám eða ungt fólk, eða hentar ekki því sem ég vil læra“ (Hróbjartur Árnason, 
Halla Valgeirsdóttir og Svava Guðrún Sigurðardóttir, 2010).  

Niðurstaða þeirra Hróbjarts, Höllu og Svövu Guðrúnar (2010) um hvers vegna ekki er 

meiri aðsókn fullorðinna að námi beinist að mestu leyti að þeim sem undirbúa og bjóða 

nám fyrir þennan hóp. Þau telja upp þætti eins og hindranir sem þarf að minnka og 

þröskula sem þarf að lækka, og vísa þar til þáttanna tíu sem tilgreindir eru sem ástæður 

fjarveru. Bjóða þurfi námsform sem eru sniðin að viðtakendum og þeirra forsendum, tengja 

þurfi nám viðfangsefnum og framkvæmd starfa á vinnustað. Vel þurfi að skoða ímynd þess 

staðar sem nám fer fram og nefna í því sambandi mun á safnaðarheimili og kennslustofu í 

háskóla. Eitt sjónarmið sem fram kemur er að hugsanlega megi tengja námskeið fólki á 

tilteknum æviskeiðum samanber uppeldisnámskeið fyrir fólk með lítil börn. Síðast en ekki 
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síst segja þau Hróbjartur, Halla og Svava (2010) mikilvægt að kennarar sem taka að sér 

kennslu fullorðinna hafi þekkingu og þjálfun í að eiga í samskiptum við þennan hóp. Þar 

með einnig að kennsluaðferðir og framsetning efnis taki mið af þörfum hópsins.  

 

2.3 Fræðsla og þjálfun 

Í þessum kafla verður fjallað um hverjir eru hvatar einstaklinga og skipulagsheilda til 

fræðslu og þjálfunar. Líkan Ian Seath (1992) um þróun getustigs kynnt. Fjallað um hvata 

starfsmanna til að sækjast eftir fræðslu og þjálfun og um samstarf stéttarfélaga við 

skipulagsheildir um framboð á fræðslu og þjálfun fyrir starfsmenn. 

2.3.1 Hverjir eru hvatar aðila til fræðslu og þjálfunar 

Þjálfun og fræðsla eru gjarnan notuð sem verkfæri til að lagfæra eða bæta frammistöðu. 

Ekki er sjálfgert að starfsmenn tileinki sér það sem fyrir þá er lagt eða að þeir yfirfæri það á 

sín daglegu störf. Ekki er heldur víst að starfsmaður sé meðvitaður um að hann þurfi að 

tileinka sér ný vinnubrögð. Á mynd 3 er sýnt líkan Ian Seath af þróun getustigs.  

 

Mynd 3 Þróun getustigs skv. kenningu Ian Seath (Seath, 1992) 
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Samkvæmt kenningu Seath (1992) byrjar starfsmaður á ómeðvituðu getustigi. Með því 

að starfsmaður fari í gegnum einhverskonar fræðslu eða þjálfun verður til meðvitað 

getustig en þá um leið meðvitað vangetustig – þ.e. hvaða þætti eða hæfni hefur 

starfsmaður ekki á valdi sínu eða þarf að læra betur. Með æfingu og þjálfun eykst færni og 

þá kemst starfsmaður á meðvitað getustig það er hefur vald á þeim atriðum sem þarf til að 

leysa verk af hendi með tilætluðum árangri. Með frekari hagnýtingu verður leikni 

starfsmannsins en meiri og þar með getur hann komist á ómeðvitað getustig sem merkir að 

hann gerir sér ekki að fullu grein fyrir hversu gott vald hann hefur á viðfangsefnum sínum.  

Í því tilfelli sem frammistaða er ófullnægjandi er markmið menntunar og þjálfunar að 

gera starfsmanninn meðvitaðan um eigin vangetu  á þeim sviðum sem um ræðir. Þar með 

að hann komist á meðvitað vangetustig og sæki sér eða fái aukna hvatningu til að nýta sér 

þjálfun til að auka færni sína í starfi. Hugmyndin er sú að meðvituð vangeta leiði af sér innri 

og ytri hvatningu til að bæta úr og ná betri árangri (Seath, 1992).  Rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á starfshæfni gefa til kynna að mikill munur er á því hvernig einstaklingar í 

atvinnuleit skynja eigin hæfni og hinsvegar hvernig forsvarsmenn fyrirtækja meta 

starfshæfni umsækjenda. Kröfur sem gerðar eru til starfsmanna um fjölþætta hæfni og 

eiginleika aukast sífellt og eldri starfsmönnum sem eru síður meðvitaðir um raunverulega 

hæfni sína er hætt við að meta eigin ágæti mun hærra en vinnuveitendur gera (Patrickson 

og Ranzijn, 2003). Elman og O´Rand (2002) segja að í ljósi þess að félagsmenn í 

stéttarfélögum virðast líklegri til að nýta sér fræðsluframboð en þeir sem ekki eru félagar í 

stéttarfélagi megi áætla að farvegur sé fyrir aðkomu stéttarfélaga að framboði náms fyrir 

félagsmenn. Aðstæður á vinnumarkaði virðast stjórna aðsókn miðaldra félagsmanna að 

fræðslu og þjálfun. Hvatinn til þátttöku á að hluta rætur í óöryggi með starf, eftirsókn eftir 

prófgráðum eða sérstækri færni. Þessir hvatar styrkjast frekar með þeim efnahagslegu 

umbreytingum sem eiga sér stað. Elman og O´Rand segja jafnframt að þessar efnahagslegu 

umbreytingar virðist leiða til minna framboðs af fræðslu og þjálfun á vegum fyrirtækja og 

einnig til fækkunar á störfum sem krefjast sérstakrar þjálfunar (Elman og O’ Rand, 2002). 

Með tilkomu mannauðsstjórnunar (e. human resource management) komu fram 

breyttar áherslur af hálfu skipulagsheilda á innihald sálfræðilega samningsins. Beardwell, 
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Holden og Clayton (2004) fjalla um það sem ýmist er nefnt hinn nýji eða breytti sálfræðilegi 

samningur sem gengur út á að skipta út langtíma skuldbindingum fyrirtækis varðandi 

starfsöryggi en setja í staðinn skuldbindingu um uppfærslu þekkingar og þjálfunar þannig að 

starfsmaðurinn sé líklegri til að fá starf hjá öðru fyrirtæki ef hann missir núverandi starf. Í 

þessu felst líka að vonin um framgang í starfi innan fyrirtækisins er ekki til staðar meðal 

annars vegna tíðni breytinga.  Höfundar álykta að þeir sem eru líklegastir til að nýta sér 

tilboð um leiðir til aukins sveigjanleika séu jafnframt þeir starfsmenn sem fyrirtækið helst 

vill halda í (Beardwell, Holden og Claydon, 2004).  

Starfshæfni er lykilhugtak í stefnu ESB í vinnumarkaðsmálum. Þar er jafnframt áhersla á 

framboðs og eftirspurnarþætti en í viðleitni sinni til að mæta þörfum atvinnulífsins fyrir 

menntun og þjálfun þurfa meginlínur í framboði á hæfu vinnuafli að kallast á við eftirspurn 

á hverju atvinnusvæði (McQuaid og Lindsay, 2005).  Menntun og þjálfun eru nýtt sem 

verkfæri til að auka starfshæfni. Lassnigg, (2005) greinir tvennskonar tilgang með menntun. 

Laznigg  spyr hvort menntun eigi að að vera til menntunarinnar vegna eða til að auka 

starfshæfni einstaklinganna. Lasnigg gerir greinarmun á annars vegar ævinámi (e. Long life 

learning, LLL)  sem snýst um að fá fólk til að fara aftur í nám samhliða starfi eða í fullt nám, 

og hinsvegar námi til undirbúnings nýju starfi „umbreytingarnámi“ (e. transitional learning 

method, TLM) sem gengur út á að mennta eða þjálfa fólk til að fara aftur inn á vinnumarkað 

eða til nýrra starfa. TLM aðgerðir eða „umbreytingarnám“ byggir á eftirfarandi fjórum 

meginstoðum sem tengjast forskriftarstefnu: 

a) Er sambland af launuðu starfi og hagnýtum félagslegum athöfnum. 

b) Er sambland af mismunandi tekjuleiðum einstaklinga þ.e. bæði laun og styrkir. 

c) Hefur í för með sér framboð á hvatningu til að velja sér kost sem leiðir til starfa. 

d) Meðfylgjandi eru fjárhagslegir hvatar sem hvetja til starfsleitar frekar en athafnaleysis. 

Þessu til viðbótar eru að auki er fjórar mælistikur sem flokka valkosti sem eru í boði: 

1. Að valkostir hvetji til virkni og ábyrgðar á eigin vali. 

2. Sjálfbær fjármögnun sé á valkostum. 

3. Sveigjanleg samhæfing sé milli stiga við ákvarðanatöku. 

4. Að valkostir séu í samstarfsneti, einnig að þátttakendur eigi sjálfir val (Lassnigg, 2005).  
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Lassnigg (2005) skoðaði aðstæður á vinnumarkaði með tilliti til þeirra breytinga sem 

orðið hafa á félagslega öryggisnetinu sem þar er til staðar. Hefðbundið atvinnuöryggi sem 

meðal annars fólst í langtímaskuldbindingum fyrirtækis og starfsmanns (eða jafnvel 

æviráðningum) hefur tekið inn nýja áhættuþætti sem fylgja hnattvæðingu og 

einstaklingsbundnari ráðningarformum. Hið hefðbundna félagslega öryggisnet sem 

starfsmenn á vinnumarkaði hafa búið við var sett upp til að takast á við áhættuþætti eins og 

aldur, heilsufar og atvinnuleysi. Þetta kerfi þarf síðan að takast á við nýja áhættuþætti sem 

verða til vegna krafna um sveigjanleika beggja aðila á vinnumarkaði, fyrirtækja og 

einstaklinga. Fyrirtækin þurfa að fást við aukna samkeppni á opnum og síkvikum 

mörkuðum. Einstaklingarnir verða fyrir áhrifum af efnahagslegum og tæknilegum 

breytingum og hafa í auknum mæli áhuga á að koma að þátttöku á mótun starfa sinna. 

Lasnigg segir að hinar nýju áhættur sem snúa að skorti á hæfni eða rofi í starfsferli 

margfaldast eftir því sem líður á ævi hvers einstaklings og blandast þar við þá áhættuþætti 

eins og aldur, heilsufar og atvinnuleysi sem tilheyrðu gamla fyrirkomulaginu (Lassnigg, 

2005). 

Elman og Rand (1998)  skoðuðu tengsl milli upplifunar á eigin starfsöryggi og tíðni þess að 

starfsmenn sæktu sér aukna menntun. Þeirra niðurstöður sýna meðal annars að starfsmenn 

sem vinna í ótryggu umhverfi og skynja hættu á að þeir missi starf sitt eru 40% líklegri til að 

sækja sér menntun en starfsmenn sem telja sig búa við starfsöryggi. Þegar skoðað er hvort 

munur er á hópum eftir menntunarbakgrunni eða öðrum þáttum kemur í ljós að af þeim 

sem teljast á miðskeiði ævi sinnar (45 – 55 ára) er ekki munur á hópum eftir menntunarstigi 

hvort þeir eru líklegri til að sækja sér aukna menntun. Aðeins þeir sem ekki hafa lokið 

menntaskóla (e. college) eru líklegri til að að fara aftur í skóla (Elman og O’ Rand, 2002). 

Elman og O´Rand (1998) hafa líka skoðað árangur af því að fólk fari í nám eða þjálfun á 

eigin vegum þegar það er komið um eða yfir miðjan aldur (45 – 65 ára). Við athugun kemur 

í ljós að líkur á að fólk geri slíkt eru í beinu sambandi við það hvaða menntun og tölvufærni 

fólk hafði fyrir og líka hvers eðlis störf voru sem fólk vann og þá einkum hvort um var að 

ræða einhverskonar sjálfræði í störfum. Fólk á miðjum aldri með góðan þekkingargrunn en 

lítið sjálfræði var líklegast til að leita í nám á meðan fólk með lítinn þekkingargrunn og lítið 
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sjálfræði var ólíklegast til að leita í nám eða þjálfun á eigin vegum. Aðstæður á 

vinnumarkaði hafa einnig áhrif. Líkur á þátttöku í menntun eða þjálfun eru meiri hjá þeim 

sem eru með tiltölulega hátt þekkingar- eða þjálfunarstig fyrir. Upphaflegt menntunarstig 

hefur áhrif á hvaða störf fólk fær en þjálfun sem fengist hefur í gegnum starf og stöðu hefur 

áhrif á eftirsókn eftir námi og þjálfun hjá fólki um miðjan aldur (Elman og O’ Rand, 1998). 

Forrier (2003) segir að hugtakið ævilöng starfshæfni sé stundum sett fram sem valkostur 

við ævistarf hjá sama fyrirtæki. Við fyrstu sýn virðast tímabundin ráðning og starfshæfni 

eiga samleið. Tímabundin ráðning er ekki eins óaðlaðandi ef hún tengist meiri starfshæfni. 

Forrier (2003) skoðaði hvort ráðningarform skiptir máli við val fyrirtækis á starfsmönnum til 

að fá þjálfun? Fram kemur að fastráðnir starfsmenn fá oftar þjálfun sér að kostnaðarlausu 

heldur en lausráðnir. Þar af leiðir að það ráðningarform sem felur í sér minna starfsöryggi 

nýtur ekki jafnræðis við úthlutun möguleika á að tryggja starfshæfni starfsmannsins. 

Skoðað var viðhorf lausráðinna og fastráðinna starfsmanna til uppfærslu á eigin 

starfshæfni. Fram kom að stór hluti lausráðinna starfsmanna fjárfestir í þekkingu og þjálfun 

til að styrkja stöðu sína á vinnumarkaði eða til að auka líkur á framgangi í starfi. Jafnframt er 

talsverður hluti þeirra einnig að sækjast eftir að komast í fast ráðningarsamband við 

fyrirtæki og þar með í tryggari stöðu gagnvart atvinnurekanda (Forrier og Luc, 2003).  

Maurer (2001) segir að samhliða þeirri þróun sem á sér stað með að mikilvægi 

símenntunar eykst og heldur þrengist um störf á vinnumarkaði, þá er hækkar einnig 

meðalaldur þeirra sem eru starfandi á vinnumarkaðnum. Eldri starfsmenn taka hinsvegar 

síður þátt í námi eða þróunarverkefnum heldur en yngri starfsmenn. Ein ástæða þessarar 

dræmu þátttöku eldri starfsmanna er væntanlega lélegt sjálfsmat eða lítið sjálfstraust til að 

taka þátt í starfstengdu námi þegar aldur færist yfir. Þetta getur útskýrt takmarkaða 

þátttöku eldri hópsins en er jafnframt áskorun til þeirra sem skipuleggja þróunarverkefni í 

fyrirtækjum um að miða þjálfun og fræðslu að þörfum ólíkra aldurshópa og gæta þess að 

efla jafnframt sjálfstraust þeirra sem eldri eru til að ná fram meiri þátttöku þess hóps 

(Maurer, 2001).  
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2.3.2 Starfshæfni sem viðfangsefni  

Lengi vel sýndu stéttarfélög takmarkaðan áhuga á starfshæfni félagsmanna en lögðu 

meginþunga á menntun og þjálfun þeirra fulltrúa sem kosnir voru til trúnaðarstarfa fyrir 

félögin eða á að efla félagsmenn til virkrar þátttöku í mótun samfélagsins. Starfsmenntun 

og þjálfun var að mestu utan starfssviðs félaganna (Forrester, 2001). Ýmis dæmi eru til um 

að stéttarfélög og fyrirtæki standi saman að námsframboði fyrir starfsmenn. Rigby (2002) 

skoðaði árangur af samstarfi stéttarfélaga og fyrirtækja á Spáni um námsframboð og 

menntamál innan fyrirtækja.  Það sem helst stóð í vegi fyrir því að stéttarfélög hefðu áhrif á 

skipulag náms innan stéttarfélaga var að samstarf aðila var ekki í traustum farvegi. 

Fyrirtækin vildu hafa menntun fyrir „fáa útvalda” og ráða sjálf skilgreiningunni á því hverjir 

áttu að njóta menntunar. 

Skv. Rigby reyndust áhrif stéttarfélaga á þjálfun eða menntunarframboð mest með 

hóptilboðum innan minni fyrirtækja. Tilboð stéttarfélaganna var jafnframt oft eini valkostur 

fyrir fjölmarga starfsmenn sem ekki stóð nein önnur menntun til boða. Aðkoma 

stéttarfélaganna varð til þess að auka námsframboð innan minni fyrirtækja. Í meðalstórum 

fyrirtækjum urðu tilboð stéttarfélaganna til þess að valkostum fjölgaði og þar með einnig að 

til varð námsframboð fyrir aðila sem áður áttu ekki kost á neinu námi innan fyrirtækja. 

Fram kom að fyrirtæki sáu sér hag í námstilboðum stéttarfélaganna þar sem þau voru öll 

utan vinnutíma og því án kostnaðar fyrir fyrirtækin í formi fjarveru frá vinnu (Rigby, 2002).  

Sheldon (2005) skoðaði hvaða breytingum samtök atvinnurekenda í Ástralíu vildu koma í 

gegn á starfsnámskerfinu. Þar kom í ljós að þeirra áhersla var á starfshæfni, það er sýn 

atvinnurekenda á gildi, viðhorf, persónuleika og aðra persónulega eiginleika. Fyrir liggur að 

vöntun er á tilteknum tækniþáttum bæði fyrir hefðbundnar og eldri starfsgreinar og vöntun 

á annarri færni er fyrirsjáanleg. Að hluta er þetta til komið vegna þeirrar stefnu sem 

atvinnurekendur sjálfir hafa rekið í starfsmenntun og þjálfun. Sheldon  dregur þá ályktun að 

um leið og atvinnurekendur vilja að opinbera starfsmenntakerfið leggi áherslu á starfshæfni 

þá vilji þeir sjálfir draga úr eigin ábyrgð á að viðhalda og byggja upp starfsmenntun en vilja 

eigi að síður hafa vald yfir innihaldi, kennslu, þjálfunaraðferðum og námsmati, með því að 

stjórna því hvernig opinberum fjárveitingum er stýrt (Sheldon og Thornthwaite, 2005). Ef 
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skoðuð er heildarmyndin og tengsl fræðslu og þjálfunar við aðra þætti rekstrar má spyrja 

hvort fjárfesting fyrirtækja í menntun og þjálfun getur skilað sér á fleiri vegu en í formi 

framleiðni? Inge Sieben (2007) rannsakaði tengsl starfsmannaveltu og fjárfestingar í þjálfun 

og fræðslu fyrir starfsmenn. Niðurstöður hennar sýna að konur sem fá sérhæfða þjálfun eða 

fræðslu á kostnað vinnuveitanda eru ólíklegri til að leita sér að nýju starfi. Varðandi karla 

sýnir fjárfesting í þjálfun og fræðslu fyrir þá ákveðin tengsl við minni leit þeirra að nýju starfi 

(Sieben, 2007).  

Kujipers og félagar (2006) skoðuðu hvað hefur helst áhrif á starfsárangur fólks. 

Niðurstaðan er sú að þeir sem starfa við náms og starfsráðgjöf eigi ekki að leggja áherslu á 

að hver og einn sé að íhuga og meta eigin stöðu heldur að einstaklingar leitist við að taka 

stjórnina  á eigin framgangi og treysta eigið tengslanet. Starfsmenn sem upplifa stuðning 

við framgang og mótun starfsferils á vinnustað ná meiri innri og ytri framgang í starfi (e. 

career success). Þetta gefur til kynna að fyrirtækin geta stutt við starfsferil með ýmsum 

hætti svo sem með því að gefa starfsfólki kost á að breyta innihaldi starfa. Í vaxandi mæli 

eru starfsmenn sjálfir ábyrgir fyrir eigin starfsferli og geta ekki treyst á ævistarf innan sama 

fyrirtækis. Jafnvel þótt fólk starfi hjá sama fyrirtæki allan sinn starfsferil þá breytist innihald 

starfa mun oftar en gerðist fyrir nokkrum áratugum. Allir þeir sem koma að því að styðja við 

starfsferil einstaklinga verða að ganga út frá óskum og væntingum starfsmannsins. Helstu 

leiðir sem fyrirtæki hafa til að styðja við þróun starfsferils auk þess að ýta undir og aðstoða 

við að þróa persónulega eiginleika starfsmanna er að gefa þeim kost á fjölbreyttum störfum 

og hvetjandi starfsumhverfi (Kuijpers, Schyns og Scheerens, 2006). En hvaða starfsmenn eru 

það sem fyrirtæki eru helst tilbúin til að fjárfesta í með því að kosta til þjálfunar og fræðslu? 

Niðurstaðan er að fyrirtæki eru helst tilbúin til að fjárfesta í menntun fyrir þann hóp sem 

hefur mesta menntun fyrir, væntanlega vegna þess að þau telja mesta ábatavon af þeirra 

starfi. Jafnframt er sá flötur til á viðhorfi sumra fyrirtækja til símenntunar (sem í grunninn á 

að þjóna því markmiði að hækka menntunarstig allra,) að hún sé heppileg til að sía úr þá 

starfsmenn sem lakasta þekkingu hafa og þar með koma þeim af sér (Elgar, 2002). 

Tilfærslan sem orðið hefur á ábyrgðinni á starfshæfni einstakra starfsmanna frá fyrirtækinu 

yfir á starfsmanninn er ekki altæk. Enn eru til væntingar um að fyrirtækin stjórni starfsferli 
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einstaklinga gegnum sérhæfða þjálfun í starfi og starfsþróun. Starfshæfni gagnast mest 

einstaklingum sem hafa tileinkað þér háþróaða hæfni, eða hæfni sem mikil eftirspurn er 

eftir. Starfshæfni er þó ekki sjálfkrafa ávísun á viðeigandi starf. Til að mæta þessu geta 

fyrirtæki aðstoðað starfsmenn með því að skýra þær breytingar sem orðið hafa á 

sálfræðilega samningnum, skerpa á kostum þess að hver stýri eigin starfsferli og síðan að 

bjóða upp á þjálfun og þróun í þáttum sem auka starfshæfnina (Clarke og Patricks, 2008). 

Aukin þjálfun starfsmanna í að taka breytingum leiðir til aukinnar starfshæfni þar sem 

starfsmenn eru áfram hæfir og skila árangri þrátt fyrir breytt starfsumhverfi. Einstaklingar 

geta verið mjög hæfir í starfi en samt ekki tilbúnir til að skipta um starf ef þeir sjá fram á 

hverju breytingar á starfinu muni skila þeim. 

Scholarios og félagar (2008) greindu starfshæfni sérfræðinga í upplýsinga- og 

samskiptatækni í litlum og meðalstórum fyrirtækjum í sjö löndum Evrópu með 100 

viðtölum við stjórnendur þessara fyrirtækja. Niðurstaða af þeirri rannsókn var að ekki var 

skipulagt ferli notað við stjórnun eða uppbyggingu á starfshæfni þessara sérfræðinga af 

hálfu fyrirtækjanna. Hinsvegar kom í ljós við skoðun á starfsemi fyrirtækja í þessum geira að 

í Skotlandi þar sem þrengra er um hæft starfsfólk, þá voru fyrirtæki byrjuð að byggja upp 

langtímasamband við starfsmenn með fræðslu og þjálfun til að vera tilbúin til að mæta 

breyttum þörfum viðskiptavina fyrir þekkingu innan fyrirtækjanna (Scholarios, o.fl., 2008). 

Á Íslandi hafa ýmsir sýnt í verki áhuga mikilvægi og á árangri af þjálfun fræðslu og 

starfsþróun. Gylfi Dalmann er einn þeirra fræðimanna sem hvað mest hafa skoðað 

viðfangsefnið á Íslandi. Í kynningu sem hann hélt (2009) leggur Gylfi áherslu á að 

starfsmenn sjálfir verða að vera virkir í að uppfæra eigin þekkingu og færni til að mæta 

þörfum vinnumarkaðarins. Hann áréttar jafnframt að þau fyrirtæki, sem gæta þess að draga 

ekki um of úr áherslu á uppbyggingu þekkingar og færni hjá starfsmönnum þegar 

samdráttarskeið standa yfir, hafi í raun samkeppnisforskot þegar rofar til og efnahagur 

batnar (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2009). 

Ingi Rúnar Eðvarðsson (Ingi Rúnar Eðvarðsson) fjallar um einkenni og sveigjanleika 

íslensks atvinnulífs. Hann fjallar um mikilvægi menntunar og þjálfunar og einn þáttur sem 

hann nefnir er mikilvægi þess að þjálfa atvinnulausa til að gera þá vinnufæra á ný. Við þær 
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aðstæður sem hafa verið á Íslandi frá hruninu 2008 hefur það verið sívaxandi viðfangsefni 

og Vinnumálastofnun hefur verið mjög upptekin af því að styðja og styrkja þennan hóp til 

áframhaldandi þátttöku í vinnumarkaðinum. Í ársskýrslu Vinnumálastofnunar (2010) er 

meðal annars fjallað um þessi viðfangsefni og þar kemur fram að á vegum stofnunarinnar er 

unnið mjög fjölbreytt starf sem gengur út á að koma til móts við atvinnuleitendur um 

fræðslu og þjálfun og þar með að efla þá til virkni í atvinnulífinu að nýju (Vinnumálastofnun, 

2010). Helga Rún Runólfsdóttir (2011) rannsakaði atvinnuhæfni á tímum óvissu. 

Viðfangsefni þeirrar rannsóknar var atvinuhæfni útskrifaðra meistaranema frá 

viðskiptadeild Háskóla Íslands. Helstu niðurstöður þeirrar rannsóknar sem snúa að 

einstaklingum sjálfum er að mikilvægt er í atvinnuástandi eins og nú er að hver og einn 

hugsi vel um eigin atvinnuhæfi/ starfshæfni. Það er mat hennar að skoða eigin 

atvinnuhæfni vel og átta sig á eigin styrkleikum og veikleikum ásamt því hvaða þætti hver 

og einn getur eflt frekar hjá sjálfum sér (Helga Rún Runólfsdóttir, 2011). 

Una Eyþórsdóttir (2011) skoðaði atvinnumöguleika, hæfni og væntingar miðaldra 

stjórnenda á Íslandi. Hennar niðurstöður eru að vinnumarkaðurinn sé ekki að undirbúa 

breytta aldurssamsetningu vinnuaflsins eða koma til móts við breyttar áherslur kynslóða 

(Una Eyþórsdóttir, 2011). 

Hróbjartur Árnason, Halla Valgeirsdóttir og Svava Guðrún Sigurðardóttir (2010) skoðuðu 

ítarlega þátttöku fólks með stutta formlega skólagöngu í námi. Þau skoðuðu jafnframt 

ástæður þess að einstaklingar úr þessum hópi taka ekki þátt í námi og námstilboðum sem 

beint er að þeim. Niðurstöður þeirra sýna fram á að til staðar eru margvíslegar hindranir 

sem koma í veg fyrir að viðleitni til að ná til þessa hóps með tilboðum um fræðslu skili 

tilætluðum árangri (Hróbjartur Árnason, Halla Valgeirsdóttir og Svava Guðrún 

Sigurðardóttir, 2010).  
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3  Val á rannsóknareiningum og rök fyrir vali  

Rannsakandi hefur verið starfsmaður Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja frá árinu 

1999. Rannsóknarefni sem urðu fyrir valinu tengjast beint eða eru hluti af starfsemi þeirra 

samtaka og vinnu við að gæta hagsmuna félagsmanna.  

Jafnframt er ætlunin að skoða samhengi viðfangsefna stéttarfélaga við þau markmið sem 

ríkisstjórnir Evrópu settu sér með undirritun Bologna sáttmálans 1999 (The Austrian federal 

ministry of science and research, 2011).  Ísland var aðili að þeirri samþykkt og síðan í 

samhengi við hana setti núverandi ríkisstjórn Íslands fram markmið um áherslur í starfi til 

ársins 2020 (Forsætisráðuneytið, 2011).  

Rannsóknarefnin tengjast fræðum mannauðsstjórnunar. Með vinnslu þessa verkefnis vill 

rannsakandi greina með fræðilegum hætti ýmis atriði sem tengjast starfi SSF beint í sífelldri 

viðleitni samtakanna til að mæta þörfum félagsmanna sem starfsmanna á vinnumarkaði og 

fyrir þjónustu og hagsmunagæslu í þeirra þágu. Rannsóknareiningarnar tengjast 

viðfangsefnum stéttarfélagsins SSF allt frá árinu 2000. Þessi verkefni hafa verið unnin í 

þeirri viðleitni SSF að nýta allar færar leiðir til að hækka menntunarstig félagsmanna og efla 

áhuga þeirra á að auka við þekkingu sína og hæfni:  

 Gögn menntunarsjóðs SSF, vegna þess að þar eru  upplýsingar um form , efni og 
stig náms sem félagsmenn stunda. Þessar upplýsingar gefa innsýn í þær þarfir 
sem félagsmenn ætla sér að mæta með námi sínu. 

 Þátttakendur á námsbraut í MK Hagnýtar viðskipta- og fjármálagreinar, sem var 
menntunartilboð á vegum stéttarfélagsins. Markmið með greiningu þessara 
gagna var að fá út frá umsóknargögnum  yfirsýn yfir samsetningu hópsins. 

 Þátttakendur í verkefninu Gildi starfa sem unnið var í samstarfi við 
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, Mími Símenntun og fræðslustjóra bankanna. 
Tilgangur verkefnisins var að auðvelda fólki með litla formlega skólagöngu að fá 
mat á eigin færni og hæfni. Markmiðið með því að greina þennan hóp er að fá 
innsýn í samsetningu, bakgrunn og viðhorf þessa hóps til verkefnisins og 
hugsanlegan árangur af því. 
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3.1 Rannsóknarspurning og undirspurningar sem leita skal svara við 

 

Rannsóknarspurning: Eiga stéttarfélög aðra aðkomu að því að bæta kjör félagsmanna sinna, 

en með formlegum kjarasamningum? 

Launakannanir sýna að menntunarstig  er meira ákvarðandi um laun starfsfólks í 

ákveðnum starfsgreinum heldur en starfsaldur eða starfsheiti.  Hærra menntunarstig gefur 

jafnframt kost á að sinna fjölbreyttari störfum sem síðan eru oftast betur launuð. 

Stéttarfélög eru málsvarar launafólks og sem slík leita þau allra leiða til að gæta hagsmuna 

félagsmanna. Ef ein leiðin er aukin menntun félagsmanna þá er það viðfangsefni 

stéttarfélaga að finna leiðir sem skila árangri og hvetja félagsmenn til að nýta sér þær. 

Starfsmenn með minni menntun en háskólapróf virðast þurfa frekar einstaklingsbundna 

hvatningu til að bæta við sig námi en þeir starfsmenn sem hafa stundað háskólanám. 

Til að greina viðfangsefni rannsóknarspurningar frekar verður leitað svara við fjórum 

undirspurningum til viðbótar við rannsóknarspurninguna. Þessar spurningar eru 

eftirfarandi: 

Spurning A. Eru starfsmenn með minni menntun en fyrsta háskólapróf ólíklegri til að 

halda áfram að mennta sig en starfsmenn sem hafa lokið háskólaprófi.  

Spurning B. Þegar um er að ræða félagsmenn með minni menntun en háskólapróf, hvaða 

áhrif hafa stuðningur og hvatning stéttarfélags um að þeir nýti sér námstilboð? 

Spurning C. Ef starfsmenn bæta við sig formlegri menntun samhliða starfi fá þeir þá fyrir 

það umbun frá þeirri skipulagsheild sem þeir starfa hjá í formi launahækkana eða 

framgangs í starfi?  

Spurning D. Er sú áhersla sem stjórnvöld Evrópu leggja á starfshæfni og ævinám, og fram 

kemur í Bologna ferlinu, í samræmi við hlutverk og eðli starfsemi stéttarfélaga við að bæta 

kjör félagsmanna?  
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ANNAR HLUTI   

Þessi hluti fjallar um rannsókn sem framkvæmd var meðal félagsmanna SSF samhliða 

framkvæmd launakannana á vegum samtakanna. Greind er lýðfræði félagsmannahópsins 

og menntunarstig út frá mismunandi viðmiðum, fjallað um hvort félagsmenn hafa stundað 

nám samhliða starfi undanfarin þrjú ár, áhuga félagsmanna á að bæta við menntun sína á 

næstu þrem árum, og einnig er fjallað um hvort félagsmenn fá umbun í formi launa eða 

framgangs í starfi fyrir að sækja nám samhliða starfi. 
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4 Rannsókn 1 

Fyrir og um miðja 20. öld þegar fyrirkomulag stéttarfélaga var að taka á sig mynd var 

útgangspunkturinn að jafnaði sá að fólk með sameiginlega hagsmuni myndaði félag. Innan 

fjármálafyrirtækja tóku starfsmenn þegar á árinu 1935 þá ákvörðun að stofna samtök þeirra 

starfsmannafélaga sem til voru innan hvers fjármálafyrirtækis. Þannig varð til það sem nú 

heitir samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja SSF. Innan þess félags er nú mikill meirihluti 

þess fólks sem er starfandi í fjármálafyrirtækjum og fyrirtækjum í stoðþjónustu við þau.  

4.1 Aðferð 

Í þessum kafla verða kynntar rannsóknaraðferðir sem nýttar eru til að leita svara við 

rannsóknarspurningu og tilgátum. Lýst verður hvaða viðmið voru höfð til hliðsjónar við val á 

viðfangi rannsókna. Lýst verður hvernig rannsakandi  nálgaðist hverja rannsóknareiningu og 

að síðustu verður gerð stutt grein fyrir hverri þeirra um sig. Tekið skal fram að höfundur er 

að vissu marki hluti af rannsóknarefninu sem starfsmaður Samtaka starfsmanna 

fjármálafyrirtækja. Allra leiða verður því leitað til að tryggja að sú staða hans hafi ekki áhrif 

á rannsóknarefnið. 

Við val á rannsóknaraðferð leggja Martella, Nelson og Marchand-Martella (2002) áherslu á 

mikilvægi þess að meta fyrirfram hvaða aðferð er vænlegust til að skila árangri og að taka 

með í það mat líkur á svörun, kostnað við framkvæmd, möguleg áhrif spurninga eða spyrils 

á svarendur og fleira. 

Í þeim rannsóknum sem eru til umfjöllunar í kafla 4 hefur höfundur valið að beita 

megindlegri  rannsóknaraðferð (e. quantitative research method). Vegna vinnslu þessa 

verkefnis voru greind sérstaklega megindleg gögn sem aflað hefur verið af Samtökum 

starfsmanna fjármálafyrirtækja vegna launakannana meðal félagsmanna og þar með einnig 

sérstakar spurningar sem bætt var inn í launakannanir af rannsakanda vegna vinnslu þessa 

verkefnis. Rannsóknaraðferðin gengur út á afla gagna um stórt úrtak eða framkvæma 

heildarrannsókn meðal allra einstaklinganna í hópi (Esterberg, 2002).  

Í þessu tilfelli var notaður  staðlaður spurningalisti og svarendur merkja við einn eða fleiri 

valkosti sem til greina koma.   
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SSF lét framkvæma fyrir sig launakannanir á árunum 1996, 2004, 2007, 2008 og 2010. 

Frá árinu 2007 hefur Gallup séð um gerð og framsetningu spurninga í samstarfi við SSF en 

höfundur þessa verks var fulltrúi verkkaupa við undirbúning og framsetningu efnisatriða. Í 

þessum þremur könnunum fékk rannsakandi heimild til að setja inn þrjár aukaspurningar 

sem voru þar með settar fram með sama hætti og sömu aðferðafræði og aðrar spurningar 

sem Gallup yfirfór í samræmi við aðferðafræði fyrirtækisins. 

4.1.1 Þátttakendur  

Viðfangsefni rannsóknarinnar gekk út á að greina eftirfarandi þætti meðal félagsmanna 

SSF: 

1. Menntunarstig félagsmanna SSF. 

2. Hve mikinn stuðning yfirmenn sýna starfsmönnum sem vilja auka hæfni sína. 

3. Áhugi starfsmanna í fjármálafyrirtækjum á að bæta við menntun sína. 

4. Leiðir aukin menntun til hærri launa eða stöðuhækkunar. 

4.1.2 Mælitæki  

Við vinnslu rannsóknar 1 voru eftirfarandi megindlegar aðferðir og mælitæki notuð við 

gagnaöflun og rannsóknir: 

1. Til að greina menntunarstig félagsmanna SSF voru sótt gögn í svör félagsmanna við 

bakgrunnsspurningum úr launakönnunum SSF 2007, 2008 og 2010. Við gerð og framkvæmd 

þeirra kannana var höfundur þessa verks fulltrúi verkkaupa. 

2. Til að greina hve mikinn stuðning yfirmenn sýna starfsmönnum sem vilja auka hæfni 

sína voru sótt gögn í kannanir sem Vinnueftirlitið og SSF framkvæmdu meðal félagsmanna 

SSF á árunum 2002, 2009 og 2011. Við gerð og framkvæmd þeirra kannana var höfundur 

þessa verks fulltrúi verkkaupa. 

3. Til að rannsaka áhuga starfsmanna í fjármálafyrirtækjum á að bæta við menntun sína 

og stunda nám samhliða starfi var sett inn aukaspurning í launakannanir SSF 2007, 2008 og 

2010. 
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4. Til að rannsaka hvort aukin menntun skilar sér í hærri launum eða stöðuhækkun var 

sett inn aukaspurning í launakannanir SSF 2007, 2008 og 2010.  

4.1.3 Framkvæmd  

Til undirbúnings þessa hluta rannsóknarritgerðarinnar var sérstaklega fengin heimild til 

að setja inn aukalega spurningar í launakannanir sem Samtök starfsmanna 

fjármálafyrirtækja, SSF, létu Gallup  framkvæma fyrir sig í mars 2007, í apríl 2008 og í 

október 2010. Þar var fyrir inni spurning um núverandi menntunarstig svarenda sem ein af 

bakgrunnsspurningum könnunarinnar. Annar hluti megindlegrar rannsóknaraðferðar var 

greining fyrirliggjandi grunngagna sem rannsakandi hafði aðgang að á vinnustað. Þessara 

gagna hafði verið aflað í öðrum tilgangi en þau voru greind sérstaklega og á annan hátt 

vegna þessarar rannsóknarritgerðar. Þessi gögn eru:    

 Rafræn félagaskrá SSF. Höfundur fékk aðgang að þessum gögnum með samþykki 
formanns SSF.  

 Launakannanir sem framkvæmdar hafa verið af SSF. Frá 1996 – 2011. Opinber 
gögn af www.ssf.is 

 Umsóknargögn umsækjenda í Menntunarsjóð SSF frá 2001 – 2011. Höfundur fékk 
aðgengi að þeim með samþykki formanns SSF. 

 Kannanir á líðan, heilsu og vinnuaðstæðum sem SSF lét framkvæma 2009 og 
2011. Opinber gögn af www.ssf.is. 

 Umsóknargögn umsækjenda um þátttöku í námsbrautinni “Hagnýtt viðskipta og 
fjármálagreinanám” við MK. Höfundur fékk samþykki skólameistara MK fyrir 
aðgangi að þessum gögnum. 
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4.2 Niðurstöður úr rannsókn 1  

Í árslok 2010 var kynjaskipting félagsmanna SSF eftirfarandi samkvæmt skrá samtakanna 

yfir alla félagsmenn sjá mynd 4: 

  

Mynd 4 Kynjahlutfall félagsmanna SSF. Heimild: félagaskrá SSF október 2010. 

Hér kemur fram að 64% félagsmanna eru konur en 36% félagsmanna eru karlar. Þegar 

lýðfræði félagsmannahópsins er skoðuð frekar kemur í ljós dreifing eftir kyni og aldri 

samanber næsta mynd.  

 

Mynd 5 Kynja- og aldursskipting félagsmanna SSF 2010 skv. félagsmannatali. Heimild: Félagaskrá SSF 
október 2010. 

Aldursdreifing kvenna á tímabilinu eftir þrítugt er hér mun jafnari en hjá körlum í árslok 
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Til samanburðar er hér næst samskonar mynd frá árinu 2005.  

 

Mynd 6 Kynja- og aldursskipting félagsmanna SSF árið 2005. Heimild: (FISAC, 2006). 

Rétt er að taka fram að á milli þeirra tveggja ára, 2005 og 2010 sem hér eru sýnd 

myndrænt, gerðist það að 1600 starfsmenn í fjármálafyrirtækjum fengu uppsögn í kringum 

og í framhaldi af bankahruninu sem varð haustið 2008. Þeir atburðir skýra ef til vill að 

einhverju leyti þær miklu breytingar sem greina má á samsetningu hópsins milli 2005 og 

2010 en einnig er ljóst að elsti hópur kvenna, það er aldurinn 60+ hefur stækkað mikið á 

timabilinu. Einnig er eftirtektarvert að haust 2010 hversu sá hópur starfsmanna í 

fjármálafyrirtækjum sem er á aldrinum 45+ er stór.  

Lífaldur gefur til kynna aldurssamsetningu hópsins en flokkun eftir starfsaldri gefur 

annað sjónarhorn á lýðfræði hópsins.  
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Á mynd 7 er hlutfall starfsmanna fjármálafyrirtækja 2010 flokkað eftir starfsaldri. 

 

Mynd 7 Starfsaldur starfsmanna í fjármálafyrirtækjum haust 2010. Heimild: Launakönnun SSF okt. 2010. 

Samkvæmt mynd 7 hafa 35% núverandi starfsmanna starfað í fjármálafyrirtæki í 5 ár eða 

minna. 18% hafa starfað í 6 – 10 ár, 17% hafa starfað í 11 – 20 ár, 20% hafa starfað í 21 – 30 

ár og 11% hafa starfað í 31 ár eða meira.  

Samtök fjármálafyrirtækja, SFF,  halda utan um ýmsa tölfræði yfir þennan hóp og þar 

kemur fram að árin 2003, 2004, 2005 og 2008 var að jafnaði um 10% starfsmannavelta á ári 

(tölur vantar frá 2006, 2007 og 2010). Ef það er raunin þá má reikna með að í ár 2011 sé 

þessi hópur um 450 manns miðað við þann fjölda sem starfar í fjármálafyrirtækjum í 

ársbyrjun 2011 (Samtök fjármálafyrirtækja, 2011). 

4.2.1 Menntunarstig starfsmanna fjármálafyrirtækja 

Á næstu mynd má sjá menntunarstig starfsmanna fjármálafyrirtækja eins og það birtist í 

svörum við launakönnunum sem SSF hefur látið framkvæma á fimm mismunandi 

tímabilum. Menntunarstig er ein af bakgrunnsbreytum í launakönnunum. Könnunin sem 

framkvæmd var 1996 var gerð af Félagsvísindastofnun HÍ en hinar af Gallup. Niðurstöður 

allra þessara kannana eru aðgengilegar á opnu vefsvæði á http//www.ssf.is undir kjaramál 

– launakannanir. Svörun í þessum könnunum var sem hér segir:  

1996 var svörun  65,3%, (Félagsvísindastofnun HÍ, 2011). 
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2004 var svörun 66,5%, (Capacent, 2011). 

2007 var svörun 68,2%, (Capacent, 2011). 

2008 var svörun 54.3%, (Capacent, 2008). 

 2010 var svörun 67,8%, (Capacent, 2010).  

Sundurgreining á gögnum 1996 og 2004 var með þeim hætti að ekki var mögulegt að greina 

skýrar en hér er sett fram hvernig menntunarstig hópsins var á þeim tveim tímapunktum.  

Mynd 8 sýnir þróun menntunarstigs félagsmanna SSF frá 1996 - 2010. 

 

Mynd 8 Þróun  menntunarstigs félagsmanna SSF 1996 - 2010. Heimild: Launakannanir SSF 1996 – 2010. 

Hér má sjá af svörun í launakönnunum hvers tíma hvernig hlutfall starfsmanna  

fjármálafyrirtækja með grunnskólapróf sem efstu menntun hefur lækkað úr því að vera 20% 

árið 1996 í það að vera 7% haust 2010. Ef lagt er saman hlutfall þeirra sem gefa upp 

stúdentspróf og hópsins sem gefur upp framhaldsskólapróf sem efstu menntun þá kemur 

fram að sá hópur hefur minnkað úr því að vera 62% árið 1996 í að vera 36 % haust 2010. Sá 

hópur svarenda sem gefur upp að hann hafi stundað eitthvert háskólanám sem efstu 

menntun sína árið 1996 er 18% en er kominn í 16% árið 2010. Hópurinn sem gefur upp að 

hafa lokið BA eða BS námi fer úr því að vera innan við 1% 1996 í að vera 29% haust 2010. 

Síðan fer sá hópur sem gefur upp masternám eða hærra námsstig úr því að ná ekki einu 

prósenti árið 1996 í það að vera 12% haustið 2010. Í þessum tölum kemur skýrt fram 

hvernig aukið framboð á fólki með háskólamenntun og framhaldsmenntun úr háskóla sem 
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varð á Íslandi eftir árið 2000 breytir samsetningu starfsmannahópsins í fjármálafyrirtækjum. 

Samtals hefur hópurinn sem hefur stundað nám í háskóla eða lokið prófum þar aukist úr því 

að vera 18% árið 1996 í að vera orðinn 57% haustið 2010 en þar af hafa 41% lokið 

háskólaprófi.  

Mynd nr. 9 sýnir menntunarstig starfsmanna í fjármálafyrirtækjum  eins og það birtist í 

svörum við launakönnun SSF í október 2010. Svörun í könnuninni var 67,8%. Ein af 

bakgrunnsbreytum í þeirri könnun er menntunarstig svarenda og spurt var: „Hvaða 

menntun hefur þú lokið?“ 

 

Mynd 9 Hlutfall félagsmanna SSF eftir menntunarstigi árið 2010. Heimild: Launakönnun SSF okt 2010. 

Í svari við þessari spurningu um efsta menntunarstig kemur fram að 0,38% svarenda hafa 

ekki lokið grunnskólaprófi, 6,95% hafa lokið grunnskólaprófi sem efstu menntun, 19,53% 

hafa lokið einhverju námi í framhaldsskóla, 15,48% hafa lokið prófi úr framhaldsskóla sem 

efstu menntun, 16,42% hafa stundað eitthvert nám eftir framhaldsskóla, 29,95% hafa lokið 

BA, BS eða sambærilegu háskólanámi, 11,80% hafa lokið MA eða MS námi eða sambærilegu 

og 0,30% hafa lokið doktorsnámi.  
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Ef tölur á þessari mynd eru teknar saman kemur fram að 59% svarenda hafa ekki lokið 

háskólaprófi.  

Á mynd nr. 10 er teflt saman lífaldri og menntunarstigi félagsmanna og hlutfall aldurs 

greint innan hvers menntunarstigs. 

 

Mynd 10 Aldurshlutfall innan hvers menntunarstigs félagsmanna SSF. Heimild: Launakönnun SSF október 
2010. 

Þegar hlutfall aldursbila innan menntunarstigs svarenda er greint kemur í ljós að yngsti 

hópurinn (blátt á mynd), undir 24 ára aldri er mjög fámennur. Sá aldurshópur er 1% af þeim 

hópi sem einungis hefur lokið grunnskólanámi, 1% af þeim hópi sem lokið grunnskóla og 

hluta af framhaldsskólanámi, 4% af hópnum sem hafa lokið námi í framhaldsskóla, 4 % af 

hópnum sem hafa lokið einhverju námi eftir framhaldsskóla, 3% þeirra sem hafa lokið BA, 

BS eða sambærilegu námi og 0% yngsta aldurshópsins hefur lokið masternámi. 

Í aldurshópnum 25 – 34 ára (rautt), eru 5% þeirra sem eingöngu  hafa lokið 

grunnskólanámi, 7% af hópnum sem hafa lokið hluta náms á framhaldsskólastigi, 13% af 

hópnum sem hafa lokið lokið framhaldsskólaprófi, 20% af þeim sem hafa lokið einhverju 
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námi eftir framhaldsskólapróf, 46% þeirra sem hafa lokið BA eða BS prófi og að lokum eru 

þau 47% þeirra sem hafa lokið masterprófi. 

Af aldurshópnum 35 – 44 ára (grænt) eru 10% í þeim hópi sem einungis hafa lokið 

grunnskólaprófi, 21% af hópnum sem hefur lokið hluta af framhaldsskóla, 22% af hópnum 

sem hefur lokið framhaldsskólaprófi, 29% af hópnum serm hefur lokið einhverju 

viðbótarnámi eftir framhaldsskóla, 35% þeirra sem hafa lokið BA eða BS prófi og 42% þeirra 

sem hafa lokið master námi. 

Aldurshópurinn 45 – 54 ára (fjólublátt) er 45% þeirra sem einungis hafa lokið 

grunnskólaprófi, 42% þeirra sem hafa lokið hluta af framhaldsskóla, 36% þeirra sem hafa 

lokið framhaldsskólaprófi, 31% þeirra sem hafa lokið einhverju námi eftir framhaldsskóla og 

8% þeirra sem hafa lokið masterprófi. 

Aldurshópurinn 55 – 68 ára er 39% þeirra sem hafa einungis lokið grunnskólaprófi, 29% 

þeirra sem hafa lokið einhverju námi á framhaldsskólastigi, 25% þeirra sem hafa lokið 

framhaldsskólastigi, 16% þeirra sem hafa lokið einhverju viðbótarnámi við framhaldsskóla, 

3% þeirra sem hafa lokið BA eða BS námi og 3% þeirra sem hafa lokið masternámi. 

 

4.2.2  Stuðningur yfirmanna við starfsmenn sem vilja auka starfshæfni sína 

Á mynd 10 kemur fram að menntunarstig starfsmanna í fjármálafyrirtækjum er talsvert 

mismunandi og þar fer gjarnan saman hækkandi lífaldur og lækkandi menntunarstig. Innan 

fjármálafyrirtækja er unnið mikið og skipulegt fræðslustarf sem bæði þjónar sértækum og 

almennum þörfum fyrirtækjanna fyrir þekkingu og hæfni. Aðstæður einstakra starfsmanna 

til að stunda nám eða nýta sér fræðslutilboð innan fyrirtækis eða utan eru mismunandi eftir 

deildum og viðfangsefnum. Einnig skiptir máli hvaða viðhorf næstu yfirmenn hafa til þess að 

starfsmaður nýti sér fræðslutilboð eða möguleika á að stunda nám samhliða starfi. SSF í 

samstarfi við Vinnueftirlitið gerði kannanir meðal félagsmanna á líðan heilsu og 

vinnuaðstæðum á árunum 2002 (Hildur Friðriksdóttir, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og 

Kristinn Tómasson, 2002), 2009 (Ásta Snorradóttir, 2009) og 2011 (Ásta Snorradóttir og 

Margrét Þorvaldsdóttir, 2011). Í þessum könnunum er ein spurning sem kemur inn á viðhorf 
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næsta yfirmanns. Þar er spurt „ Styður næsti yfirmaður þinn þig í að efla hæfni þína? Á 

mynd 11 koma fram svör við þessari spurningu eins og þau birtast úr áðurnefndum þrem 

könnunum.  

 

Mynd 11 Svör við spurningunni: Styður næsti yfirmaður þinn þig í að efla hæfni þína? Heimild: Kannanir SSF 
og Vinnueftirlits 2002, 2009 og 2011. 

Hér kemur fram að um fjórðungur svarar að þeir fái oft eða alltaf stuðning yfirmanns, 29 

– 35% svara að þau fái frekar oft stuðning yfirmanns. 22-26% svara að þau fái stundum 

stuðning yfirmanns. 11 -13% svara að þau fái frekar sjaldan stuðning og 6 – 10% svara að 

þau fái mjög sjaldan eða aldrei stuðning yfirmanns við að efla hæfni sína. Ef dregin eru 

saman svargildi utan við miðju sem er valmöguleikinn „stundum“ þá kemur í ljós að oft og 

frekar oft er valkostur 55-60% svarenda. Hinsvegar er frekar sjaldan eða mjög sjaldan aldrei 

valkostur sem 17 – 23% svarenda merkir við. 

4.2.3 Áhugi starfsmanna í fjármálafyrirtækjum á að bæta við menntun sína 
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ástæða til að skoða í hve miklum mæli starfsfólk á vinnumarkaði hefur áhuga á að bæta við 

formlega menntun sína samhliða starfi. Með því er átt við nám sem stundað er í formlega 

skólakerfinu en ekki námskeið innan fyrirtækjanna. Fyrsta spurningin sem varðar áhuga á 
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námi er: Hefur þú stundað nám samhliða starfi á síðastliðnum þremur árum? Á næstu mynd 

má sjá svör við því eftir árum. 

 

Mynd 12 Hlutfall starfsmanna í fjármálafyrirtækjum sem stunduðu nám samhliða starfi sl 3 ár. Spurt á 
árunum 2007, 2008 og 2010. Heimild: Launakannanir SSF 2007, 2008 og 2010. 

Það hlutfall starfsmanna svarar því til að það hafi stundað nám samhliða starfi síðastliðin 

þrjú ár er greinilega nokkuð stöðugt við 29 – 30% á þeim þremur tímapunktum sem spurt 

var eða árin 2007, 2008 og 2010.  

Á mynd 13 eru svör frá 2010 flokkuð eftir lífaldri svarenda.  
 

 
Mynd 13 Aldursdreifing svarenda í launakönnun SSF árið 2010 sem hafa stundað nám samhliða starfi á 

síðastliðnum 3 árum. Heimild: Launakönnun SSF október 2010. 
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Hér má sjá að af yngsta aldurshópnum 18 – 14 ára hafa 71% stundað nám samhliða starfi, 

úr hópnum 25-34 ára eru það 46%, úr hópnum 35 – 44 ára eru það 28%, úr hópnum 45 – 54 

ára  hafa 24% stundað nám samhliða starfi og úr hópnum 55-68 ára er hlutfallið 11%. Hér er 

spurt hvort svarendur hafi stundað nám samhliða starfi á síðustu þremur árum. Ef svörin við 

spurningunni um hvort svarendur hafi stundað nám síðastliðin þrjú ár eru flokkuð út frá því 

hvaða menntunarstig svarendur gefa upp þá breytist myndin.  

Á mynd 14 eru félagsmenn SSF, svör eftir menntunarstigi: Hefur þú stundað nám samhliða 

starfi á síðastliðnum þremur árum?  

 

Mynd 14 Hlutfall og menntunarstig félagsmanna SSF árið 2010 sem stundað hafa nám samhliða starfi á 
síðastliðnum 3 árum. Heimild: Launakönnun SSF október 2010. 

Þegar svörin eru skoðuð er að sjá sem því hærra sem menntunarstig svarenda er því 

líklegra er að þeir hafi stundað nám á síðastliðnum þremur árum. 

Úr þeim hópi sem hefur einungis lokið grunnskólaprófi segjast 6% hafa stundað nám á 

síðastliðnum þremur árum en 94% ekki, úr hópnum sem hefur lokið hluta af framhaldsskóla 

hafa 23% stundað nám á síðastliðnum þremur árum en 77% ekki. Úr hópnum sem hefur 

lokið framhaldsskólaprófi hafa 15% stundað nám en 85% ekki. Úr hópnum sem hefur lokið 

framhaldsskóla og viðbótarnámi hafa 45% stundað nám en 55% ekki. Úr hópnum sem hefur 

lokið BA eða BS námi hafa 36% stundað nám á síðastliðnum þremur árum en 64% ekki, og 
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úr hópnum sem hefur lokið MA, MS eða doktorsnámi hafa 35% stundað nám á síðastliðnum 

þremur árum en 65% ekki.  

Næst koma svör við annarri spurningu sem rannsakandi  fékk heimild til að setja inn í 

launakannanir SSF 2007, 2008 og 2010. Markmið með þeirri spurningu var að greina 

hugsanlegan námsáhuga svarenda fram í tímann. Spurningin var svohljóðandi: Hefur þú 

áhuga á að stunda nám samhliða starfi á næstu þremur árum? Á myndum 15 og 16 er sett 

upp saman svör úr könnunum 2007, 2008 og 2010 til að varpa ljósi á hugsanlega þróun eða 

breytingu yfir tíma eftir starfsaldri á viðhorfi  til þess að stunda nám samhliða starfi. 

Þegar skoðað er hvernig áhugi á námi samhliða starfi hefur þróast frá 2007 er 

niðurstaðan eins og fram kemur á mynd 15. 

 

Mynd 15 Áhugi svarenda á að stunda nám samhliða starfi á næstu þrem árum, flokkað eftir starfsaldri. 
Heimild: Launakönnun SSF 2007, 2008 og 2010. 

Hér kemur skýrt fram hvernig áhugi þeirra sem hafa starfsaldur upp að 5 árum er 

áberandi mestur í svörum við þessum þrem könnunum. Mestur er þessi áhugi í svörum við 

könnun 2008.  Eins er eftirtektarvert hve áhugi á að stunda nám virðist vera til staðar hjá 

stórum hópi allt upp að 30 ára starfsaldri og þar af hjá starfsmönnum á starfsaldursbilinu 6 

til 10 ár mælist þessi áhugi í sömu prósentu í öllum þremur könnunum.  
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Næst er greining á áhuga svarenda í launakönnunum SSF 2007 – 2010 á að stunda nám 

samhliða starfi á næstu þremur árum greint eftir menntun svarenda. Hér eru aftur sett upp 

svör úr þrem könnunum til að fá fram þróun svara yfir tíma eftir menntunarstigi.   

 

 

Mynd 16 Hefur þú áhuga á að stunda nám samhliða starfi á næstu þrem árum? Svör flokkuð eftir 
menntunarstigi. Heimild: Launakönnun SSF 2007, 2008 og 2010. 

Á mynd 16 má sjá mjög skýrt samhengi námsáhuga næstu 3 ár og núverandi 

menntunarstigs svarenda. Það er eftirtektarvert að þeir sem hafa minnsta formlega 

menntun gefa upp minnstan áhuga á að stunda nám næstu 3 ár. Námsáhugi þeirra sem 

hafa lokið framhaldsskóla virðist minnka með hverri könnun. Hér er líka greinilegt að 20% 

þeirra sem hafa lokið framhaldsskólaprófi og jafnframt hafið nám á háskólastigi hafa áhuga 

á að halda áfram námi. Námsáhugi þeirra sem hafa lokið fyrstu háskólagráðu er mjög 

mismunandi eftir því hvenær var spurt.   
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Á mynd 17 koma síðan svör við spurningunni um námsáhuga næstu 3 ár út frá lífaldri 

svarenda í könnun 2010.  

 

Mynd 17 Hefur þú áhuga á að stunda nám samhliða starfi á næstu 3 árum? Svör flokkuð eftir aldursbilum. 
Heimild: Launakönnun SSF október 2010. 

Hér má sjá að námsáhugi svarenda til næstu þriggja ára minnkar eftir því sem þeir eru 

eldri. Úr yngsta hópnum 18 – 24 ára hafa 79% áhuga á að stunda nám samhliða starfi en 

21% ekki. Úr aldurshópnum 25 – 34 ára hafa 73% áhuga á að stunda nám samhliða starfi en 

27% ekki. Í aldurshópnum 35 – 44 ára hafa 66% áhuga á að stunda nám samhliða starfi en 

34% ekki. Í aldurshópnum 45 – 54 ára hafa 57% áhuga á að stunda nám samhliða starfi en 

43% ekki. Í aldurshópnum 55 – 68 ára er hlutfall þeirra áhugasömu komið niður í 25% en 

74% segjast ekki hafa áhuga á að stunda nám samhliða starfi.  
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Þegar svörun um námsáhuga á næstu þremur árum úr könnun 2010 er síðan greind eftir 

núverandi menntunarstigi svarenda verður niðurstaðan eftirfarandi sjá mynd nr.18: 

 

Mynd 18 Hefur þú áhuga á að stunda nám samhliða starfi á næstu 3 árum? Svör flokkuð eftir menntun. 
Heimild: Launakönnun SSF október 2010. 

Hér má sjá að hjá þeim hópi sem hefur einungis lokið grunnskólaprófi er minnstur áhugi 

á að stunda nám samhliða starfi á næstu þremur árum en hjá þessum hópi hafa 36% áhuga 

en 64% hafa ekki áhuga á að stunda nám á næstu þremur árum. Úr hópi þeirra sem hafa 

lokið grunnskólaprófi og viðbót, þá hafa 56% áhuga á að stunda nám en 44% ekki. Úr 

hópnum sem hefur lokið framhaldsskólaprófi hafa 54% áhuga á námi á næstu þremur árum 

en 46% ekki. Í hópnum sem hefur lokið framhaldsskólanámi og viðbót er mestur áhugi á 

námi en þar lýsa 71% áhuga sínum meðan 29% hafa ekki áhuga. 66% þeirra sem hafa lokið 

BA eða BS prófi hafa áhuga á að stunda nám en 34% ekki, og loks hafa 51% þeirra sem lokið 

hafa master námi eða meira áhuga á að stunda nám á næstu þremur árum en 49% þeirra 

hafa ekki áhuga.  

Hér eru aðeins greind svör við könnun frá 2010 vegna þess að þar var spurt ítarlegar um 

menntunarbakgrunn og þar með fékkst skýrari dreifing á þann þátt. 
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4.2.4 Leiðir aukin menntun til hærri launa eða stöðuhækkunar? 

Þeir svarendur í launakönnunum SSF sem svöruðu játandi spurningunni um hvort þeir hefðu 

stundað nám samhliða starfi í launakönnun 2010 voru eins og sjá má á mynd 19: 

 

Mynd 19 Hlutfall svarenda sem stundar nám samhliða starfi. Heimild: Launakönnun SSF okt 2010. 

Þau 29% svarenda sem svöruðu því játandi að hafa stundað nám samhliða starfi á 

síðastliðnum þremur árum voru jafnframt beðnir að svara spurningunni: Telur þú þig hafa 

fengið stöðuhækkun eða kjarabætur vegna þessa náms? Mynd 20 sýnir kynjaskiptingu svara 

við þeirri spurningu. 

 

 

Mynd 20 Telur þú þig hafa fengið stöðuhækkun eða kjarabætur vegna þessa náms? Heimild: Launakönnun 
SSF 2010. 
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Niðurstöður við spurningunni um hvort þeir sem stunduðu nám samhliða starfi hefðu 

fengið stöðuhækkun eða kjarabætur vegna náms sem stundað var eru þær að 20,3% 

svöruðu játandi en 79,75 svöruðu neitandi. Þegar svör voru flokkaðir eftir kynjum má sjá að 

23% karla sögðust hafa fengið kjarabætur eða stöðuhækkun vegna náms en 19% kvenna 

gáfu það svar. 

Þegar svörin eru greind eftir lífaldri svarenda verður útkoman eins og sést á mynd 21. 

 

Mynd 21 Hlutfall félagsmanna SSF eftir aldursbilum sem telja sig hafa fengið stöðuhækkun eða kjarabætur 
v. náms sem þeir stunduðu  á síðustu 3 árum. Heimild: Launakönnun SSF október 2010. 

Hér kemur í ljós að elsti hópurinn hefur síst fengið launahækkun eða kjarabætur vegna 

náms sem stundað var á síðastliðnum þremur árum. Yngsti hópurinn hefur hinsvegar í mun 

fleiri tilfellum fengið kjarabætur eða launahækkun vegna náms. 

Í aldurshópnum 18 – 24 ára segjast 36% hafa fengið launahækkun eða kjarabætur en 

64% segjast ekki hafa fengið slíkt. Í aldurshópnum 25 – 34 ára hafa 25% fengið en 75% ekki 

fengið kjarabætur eða stöðuhækkun. Í aldurshópnum 35 – 44 ára hafa 17% fengið en 83% 

ekki fengið kjarabætur. Í aldurshópnum 45 – 54 ára hafa 20% fengið en 80% ekki fengið 

kjarabætur. Í aldurshópnum 55 – 68 ára hafa 7% fengið en 93% ekki fengið stöðuhækkanir 

né kjarabætur vegna náms sem stundað hefur verið á undanförnum þrem árum. 
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Á mynd 22 eru svör við spurningunni um stöðuhækkun eða kjarabætur greind út frá 

menntunarstigi svarenda og svör flokkuð eftir því: 

 

Mynd 22 Skipting félagsmanna SSF eftir menntunarstigi sem telja sig hafa fengið stöðuhækkun eða 
kjarabætur v. náms sem þeir stunduðu á síðustu 3 árum. Heimild: launakönnun SSF október 2010. 

Hér má sjá að jákvæð svör við spurningunni eru mjög mismunandi eftir menntunarstigi 

svarenda eða allt frá 8% upp í 34%. Af þeim sem hafa lokið grunnskólaprófi svara 8% 

spurningunni játandi, af þeim sem hafa lokið grunnskólaprófi og hluta framhaldsskólanáms 

svara 25% játandi. Af þeim sem hafa lokið framhaldsskólaprófi svara 13% játandi en af þeim 

sem hafa lokið framhaldsskólaprófi og viðbót svara 16% játandi.  

Þegar kemur að þeim sem hafa lokið einhverju námi í háskóla þá er niðurstaðan sú að af 

þeim sem hafa lokið BA, BS eða sambærilegu námi svara 25% játandi og af þeim sem hafa 

lokið MA, MS eða doktorsprófi svara 34% játandi. Af þessum niðurstöðum má draga þá 

ályktun að minnihluti svarenda telur að að menntun skili hærri launum eða stöðuhækkun 

en hinsvegar má e.t.v. hugsa sér að aukin menntun sé ein leið til að tryggja sig í starfi. 
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Á mynd 23 eru svör um stöðuhækkun eða kjarabætur vegna náms sem stundað var 

samhliða starfi flokkuð eftir starfsaldri svarenda. 

 

Mynd 23 Skipting félagsmanna SSF eftir starfsaldri sem telja sig hafa fengið stöðuhækkun eða kjarabætur 
vegna náms sem þeir hafa stundað á síðustu 3 árum. Heimild: Launakönnun SSF október 2010. 

Af þeim hópi sem hafa starfað í 5 ár eða minna segjast 25% fengið stöðuhækkun eða 

kjarabætur vegna náms sem stundað var á undanförnum þremur árum, en 75% þeirra 

segjast ekki hafa fengið slíkt. Af þeim sem hafa starfað í 6 – 10 ár segjast 20% hafa fengið en 

80% ekki. Af þeim sem hafa starfað í 11 – 20 ár segjast 14% hafa fengið en 86% ekki. Af 

þeim sem hafa starfað í 21 – 30 ár segjast 13% hafa fengið en 87% ekki. Af þeim sem hafa 

starfað í 31 ár eða meira segjast 15% hafa fengið stöðuhækkun eða kjarabætur vegna náms 

sem stundað var á undanförnum þremur árum en 85% segjast ekki hafa fengið slíkt.  
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4.3 Umræða um rannsókn 1  

Í kafla 3 var sett fram rannsóknarspurning og fjórar undirspurningar. Í þessum kafla 

verður fjallað um undirspurningar  A og C sem tengjast efni rannsóknar 1. Jafnframt verða 

þær tengdar við efni þeirra greininga sem settar fram í rannsókn 1.  

 

Spurning A. Eru starfsmenn með minni menntun en fyrsta háskólapróf ólíklegri til að 

halda áfram að mennta sig en starfsmenn sem hafa lokið háskólaprófi.  

Í launakönnunum 2007, 2008 og 2010 voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu stundað 

nám samhliða starfi síðastliðin 3 ár. Í svörum við þessum þremur könnunum kváðust 29% 

hafa stundað nám samhliða starfi. Þegar svörin frá 2010 eru síðan greind eftir 

menntunarstigi kemur fram mikill munur. Af þeim þátttakendum sem eru eingöngu með 

grunnskólapróf hafa 6% stundað nám samhliða starfi á síðastliðnum þremur árum. 23% 

þeirra sem hafa grunnskólapróf og viðbót hafa stundað nám samhliða starfi á síðastliðnum 

þrem árum. Af þeim sem hafa lokið framhaldsskólaprófi hafa 15% stundað nám. Af þeim 

sem hafa lokið framhaldsskóla og viðbót hafa 45% stundað nám samhliða starfi síðastliðin 3 

ár. Úr hópi svarenda sem eru með BA, BS eða sambærilegt nám hafa 36% stundað nám en 

af þeim sem eru með MA, MS  eða doktorsnám hafa 35% stundað nám samhliða starfi 

síðastliðin 3 ár. Hér voru eingöngu greind gögn frá 2010 vegna þess að í þeirri könnun var 

ítarlegri sundurgreining á námi í bakgrunnsspurningum en í könnunum frá 2007 og 2009. Á 

sama hátt og af sömu ástæðum eingöngu stuðst við könnun frá 2010 þegar greind voru svör 

um áhuga á námi samhliða starfi á næstu þrem árum. 

Þegar skoðaður er áhugi á að stunda nám á næstu þremur árum greint eftir núverandi 

menntunarstigi svarenda, þá verður niðurstaðan talsvert mismunandi. Hjá þeim hópi sem 

hefur einungis lokið grunnskólaprófi hafa 36% áhuga. Úr hópi þeirra sem hafa lokið 

grunnskólaprófi og viðbót, þá hafa 56% áhuga á að stunda nám. Úr hópnum sem hefur lokið 

framhaldsskólaprófi hafa 54% áhuga á námi á næstu þremur árum. Í hópnum sem hefur 

lokið framhaldsskólanámi og viðbót er mestur áhugi á námi en þar lýsa 71% áhuga sínum. 

66% þeirra sem hafa lokið BA eða BS prófi hafa áhuga á að stunda nám, og loks hafa 51% 

þeirra sem lokið hafa master námi eða meira áhuga á að stunda nám á næstu þremur árum.  
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Fram kemur að þeir sem hafa stystan starfsaldur hafa mestan áhuga á menntun og einnig 

að námsáhugi dvínar með hækkandi aldri. Hann fer úr 79% hjá yngsta hópi í 26% hjá þeim 

sem eru yfir 55 ára. Niðurstöður greininga á svörum úr áðurnefndum gögnum sýna að þeir 

sem hafa lokið fyrsta háskólaprófi eða námi umfram það hafa meiri áhuga á að stunda nám 

á næstu þrem árum en þeir hópar sem hafa skemmra nám að baki. Einnig kemur í ljós að 

71% þeirra sem hafa lokið einhverjum áföngum eftir framhaldsskóla hafa áhuga á námi 

næstu 3 ár og sömuleiðis hefur rúmlega helmingur þeirra sem hafa stundað eitthvert nám 

eftir grunnskólapróf áhuga á að stunda nám á næstu þrem árum. Hér kemur fram talsvert 

meiri áhugi annarra hópa, en þeirra sem hafa lokið fyrsta háskólaprófi, á að stunda nám á 

næstu þrem árum. Hér má leiða líkur að því að innan fyrirtækjanna sem þetta fólk starfar 

hjá hefur menntun í allnokkur ár verið forsenda þess að fá áhugaverðari störf og jafnvel 

betur launuð. Þar með leita núverandi starfsmenn leiða til að fá fram gang í starfi með því  

að bæta menntun sína. Noe (2005) tilgreinir breyttan hugsunarhátt yngri kynslóða sem 

ástæðu fyrir breyttu sambandi skipulagsheildar og  starfsmanns.  Þar með að yngra fólk 

treystir meira á eigin forsjá. Það er í samræmi við það sem fram kemur í greiningum hér að 

framan að yngstu hóparnir og þeir sem hafa stystan starfsaldur virðast hafa mestan áhuga á 

að bæta við menntun sína. Þessir hópar virðast meðvitaðir um og taka frumkvæði í að efla 

það sig til starfa. Þetta er í samræmi við það sem Fugate og félagar (2004) segja um 

starfshæfni og mikilvægi þess að starfsmenn séu meðvitaðir um þá eiginleika sem eru taldir 

eftirsóknarverðir af stjórnendum og vænlegir til að skila árangri innan skipulagsheildar. Sá 

mikli áhugi sem fram kemur á að stunda nám samhliða starfi tengist hugsanlega upplifun á 

eigin starfsöryggi, en eins og Elman og O´Rand (2002) komust að þá eru starfsmenn sem 

starfa í ótryggu umhverfi 40% líklegri til að sækjast eftir menntun en þeir sem telja sig starfa 

í tryggu umhverfi. Niðurstöður af greiningum sem hér eru settar fram um meiri áhuga á 

aukinni menntun í hópi þeirra sem hafa meiri menntun fyrir er í samræmi við niðurstöður 

Elman og O´Rand  um að líkur á þátttöku í menntun eða þjálfun eru meiri hjá þeim sem eru 

með tiltölulega hátt þekkingar- eða þjálfunarstig fyrir. Upphaflegt menntunarstig hefur áhrif 

á hvaða störf fólk fær, en þjálfun sem fengist hefur í gegnum starf og stöðu hafa áhrif á 

eftirsókn eftir námi og þjálfun hjá fólki um miðjan aldur (Elman og O’ Rand, 1998).  
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Spurning C. Ef starfsmenn bæta við sig formlegri menntun samhliða starfi fá þeir þá 

fyrir það umbun frá þeirri skipulagsheild sem þeir starfa hjá í formi launahækkana eða 

framgangs í starfi?  

Þau 29% þátttakenda sem í launakönnun 2010 svöruðu því játandi að þeir hefðu stundað 

nám samhliða starfi undanfarin 3 ár voru spurðir eftirfarandi spurningar: Telur þú þig hafa 

fengið stöðuhækkun eða kjarabætur vegna þessa náms?  

Í heild var svörunin í launakönnun 2010 sú að af þeim sem höfðu stundað nám samhliða 

starfi svöruðu 20,3% því játandi að þeir hefðu fengið stöðuhækkun eða kjarabætur vegna 

náms sem þeir stunduðu samhliða starfi. Þegar þátttakendur voru flokkaðir eftir kynjum má 

sjá að 23% karla sögðust hafa fengið kjarabætur eða stöðuhækkun vegna náms en 19% 

kvenna gáfu það svar. 

Þegar svörin eru greind eftir lífaldri þátttakenda kemur fram að elsti hópurinn hefur síst 

fengið launahækkun eða kjarabætur vegna náms sem stundað var á síðastliðnum þremur 

árum eða aðeins 7% þeirra sem eru á aldrinum 55 – 68 ára. Aldurshópurinn 18 – 24 ára sem 

er yngsti hópurinn hefur hinsvegar í mun fleiri tilfellum fengið kjarabætur eða launahækkun 

vegna náms en 36% þeirra sem stunduðu nám samhliða starfi og tilheyra þessum hópi svara 

því til að þau hafi fengið slíkt. 

Þegar gögnin eru greind út frá menntunarstigi þátttakenda og svör flokkuð eftir því 

verður útkoman sú að jákvæð svör við spurningunni eru mjög mismunandi eftir 

menntunarstigi eða allt frá 8% upp í 34%. Hækkandi menntunarstig eykur greinilega líkur á 

að fá umbun fyrir að stunda nám. Af þeim sem hafa lokið MA, MS eða doktorsprófi svara 

34% játandi. 

Þegar svörin eru flokkuð eftir starfsaldri þátttakenda er niðurstaðan sú að þeir sem hafa 

stystan starfsaldur eru líklegri til að hafa fengið stöðuhækkun eða kjarabætur vegna náms 

sem stundað var á undanförnum þremur árum. Fram kemur einnig að starfsmenn 

fjármálafyrirtækja hafa umtalsverðan stuðning næsta yfirmanns til að efla hæfni sína. Í 

svörum við könnun SSF og Vinnueftirlitsins frá 2011 má sjá að 60% svarenda fá þann 

stuðning alltaf, oft eða frekar oft, og 23% stundum.  
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4.4 Samantekt umræðu um niðurstöður af rannsókn 1 

Í rannsókn 1 kom fram að áhugi á og ásókn í menntun samhliða starfi eykst með 

hækkandi menntunarstigi. Spurningu A.  Eru starfsmenn með minni menntun en fyrsta 

háskólapróf ólíklegri til að halda áfram að mennta sig en starfsmenn sem hafa lokið 

háskólaprófi? Í niðurstöðum kemur greinilega fram að áhugi á menntun samhliða starfi er 

meiri eftir því sem menntunarstig er hærra. Þar má sjá að undanfarin 3 ár hafa 6% þeirra 

sem hafa minnsta menntun stundað nám samhliða starfi en af þeim sem hafa lokið 

framhaldsskóla og viðbót eða meira námi stunduðu 35 – 45% nám samhliða starfi 

síðastliðin 3 ár. Þegar skoðaður er áhugi til næstu þriggja ára er skoðaður þá er eykst hann 

einnig í samræmi við hækkandi menntunarstig. Þar með má líta svo á að spurningu A megi 

svara játandi miðað við niðurstöður af rannsókn 1. Það er að starfsmenn með minni 

menntun en fyrsta háskólapróf eru ólíklegri til að halda áfram að mennta sig en þeir sem 

hafa lokið meiri menntun.    

Í rannsókn 1 var einnig leitað svara við spurningu C. Ef starfsmenn bæta við sig formlegri 

menntun samhliða starfi fá þeir þá fyrir það umbun frá þeirri skipulagsheild sem þeir starfa 

hjá í formi launahækkana eða framgangs í starfi? Af þeim hópi sem stundaði nám samhliða 

starfi undanfarin 3 ár svara 20,3% því til að þeir hafi fengið stöðuhækkun eða kjarabætur 

vegna þessa náms. En þar með eru 79,7% sem fengu hvorki stöðuhækkun né kjarabætur. 

Einnig kemur fram að þeir sem eru yngstir hafa mestan áhuga á að stunda nám samhliða 

starfi. Varðandi spurningu C. er niðurstaðan sú að aðeins lítill hluti er að fá stöðuhækkun 

eða kjarabætur þannig að almennt er ekki hægt að svara spurningunni játandi en 

eftirtektarvert er þó hve lífaldur virðist hafa áhrif á svör. Væntanlega eru þessi svör í 

samræmi við niðurstöður Noe (2005) um breyttan hugsunarhátt yngri kynslóða og 

meðvitund þess hóps um að viðhalda starfshæfni sinni. Þetta er einnig í samræmi við það 

sem Fugate og félagar (2004) segja um starfshæfni og mikilvægi þess að starfsmenn séu 

meðvitaðir um þá eiginleika sem eru taldir eftirsóknarverðir af stjórnendum og vænlegir til 

að skila árangri innan skipulagsheildar. Einnig má túlka niðurstöður Elman og O´Rand (2002) 

um að áhugi á að stunda nám samhliða starfi tengist hugsanlega upplifun á eigin 

starfsöryggi. Í framhaldi af þessum niðurstöðum og til að skýra þær frekar tók rannsakandi 
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þá ákvörðun að láta reyna á hvort og hvernig mætti kanna árangur af aðkomu SSF að 

uppfærslu þekkingar og hæfni félagsmanna. Sú greining er sett fram í kafla 5.  
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ÞRIÐJI HLUTI   

Í þessum hluta verður eitt stéttarfélag, SSF, Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja, tekið 

sem dæmi um hvernig stéttarfélag hefur, út frá skilgreindum þörfum meðal félagsmanna, 

tekið sér stöðu og mótað sér verkefni með framboði á menntunarkostum í samstarfi og 

samráði við þær skipulagsheildir sem félagsmenn starfa hjá. Fjallað verður um aðkomu 

stéttarfélagsins SSF að uppfærslu þekkingar og hæfni félagsmanna og skoðaður árangur af 

þeim verkefnum sem samtökin hafa staðið fyrir. Greind eru umsóknargögn í menntunarsjóð 

SSF til að ná fram yfirsýn út frá mismunandi sjónarhornum yfir það nám sem umsækjendur 

um menntunarstyrki hafa stundað. Stuttlega eru skoðuð bakgrunnsgögn þeirra sem sóttu 

nám á námsbraut „Hagnýtt viðskipta og fjármálagreinanám“ sem SSF kom á fót í samstarfi 

við MK. Fjallað er um raunfærnimat fyrir félagsmenn SSF, það er verkefnið Gildi starfa (e. 

Value of Work), Leonardo verkefni  sem SSF var stofnaðili að í samstarfi við Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, Landsbankann, Íslandsbanka og Búnaðarbanka, ásamt erlendum aðilum. 

Greind eru gögn úr viðtalskönnun meðal úrtaks úr hópi þátttakenda í raunfærnimati og þau 

þáttagreind. 

 

.  
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5 Rannsókn 2 

SSF hefur farið ýmsar leiðir til að hvetja félagsmenn á mismunandi menntunarstigum til 

frekara náms. Fjárhagur félagsmanna er mjög mismunandi og einnig er fjárhagsstaða 

einstaklinga mismunandi eftir æviskeiði þeirra meðal annars vegna framfærslu fjölskyldu. 

Einnig er ljóst að sá fjárhagslegi stuðningur sem félagsmenn geta vænst frá fyrirtækinu sem 

þeir starfa hjá er mjög mismunandi bæði eftir fyrirtækjum og eins eftir því hvaða starfi þeir 

gegna. Stéttarfélagið hefur frá ársbyrjun 2000 varið miklum tíma og fjármunum  til að 

greina hverjar eru þarfir félagsmanna fyrir menntun, til að hvetja félagsmenn til að sækja 

sér aukna menntun, til að fjármagna námsleiðir og jafnframt varð með stofnun 

Menntunarsjóðs SSF  árið 1999 til farvegur fyrir beina styrki til félagsmanna í formi 

endurgreiðslna á námskostnaði. Markmið með starfrækslu menntunarsjóðs SSF er að jafna 

aðstöðu félagsmanna til að sækja sér menntun utan þeirra fyrirtækja sem þeir starfa hjá.  

Nokkur helstu viðfangsefni sem SSF hefur unnið að til að auka og bæta aðgengi 

félagsmanna að námi eru eftirfarandi: 

 SSF hefur í kjarasamningum samið um framlög í menntunarsjóð fyrir félagsmenn 
frá árinu 1999 og tryggt með viðbótarfjármagni að allir félagsmenn sem sækja um 
styrk fái endurgreitt sama hlutfall námskostnaðar. 

 SSF hefur átt uppbyggilegt samstarf við fyrirtæki um að auka aðgengi 
félagsmanna að menntun samhliða starfi.  

 SSF hefur með markvissri upplýsingagjöf og kynningu hvatt félagsmenn af stað í 
nám.  

 SSF hélt námskeið í aðferðafræði fyrir félagsmenn með stúdentspróf 
þátttakendum að kostnaðarlausu haustið 2001 í samstarfi við HR. 20 
þátttakendur voru í verkefninu og 15 manns eða 75% hópsins héldu áfram í 
háskólanámi. 

 SSF vann að því í samstarfi við Menntaskólann í Kópavogi að stofnsetja sérhæfða 
námsbraut “Hagnýtt viðskipta og fjármálagreinanám” fyrir félagsmenn og aðra 
sem eru með brotakennt nám á framhaldsskólastigi. Kennsla hófst 2002. 

 SSF sótti um og fékk styrk úr starfsmenntasjóði Félagsmálaráðuneytisins 2003 til 
að þróa námsbraut í MK, hagnýtt viðskiptagreina og fjármálanám, sem valkost í 
fjarnámi. Kennsla á þeirri námsbraut hófst 2004 og í árslok 2010 höfðu 140 
félagsmenn lokið því námi.  
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 SSF lagði sitt af mörkum með frumkvæði, hvatningu og þarfagreiningu,  og átti 
aðild að undirbúningi fjármálanáms á háskólastigi í háskólanum á Bifröst.  

 SSF hafði frumkvæði að því að koma á Raunfærnimati fyrir félagsmenn sem ekki 
hafa lokið framhaldsskólanámi og safnaði samstarfsaðilum og þátttakendum 
ásamt því að taka þátt í stýrihópi verkefnisins. Samtals voru þetta 9 hópar eða 
188 einstaklingar. Þetta verkefni fékk Evrópsk verðlaun 12. júní 2009 sem einkum 
beindust að endurtekinni og varanlegri hagnýtingu þess. 

 SSF setti af stað vinnu vorið 2010 sem enn er í gangi við að koma á vottun á færni 
fjármálaráðgjafa einstaklinga, með hliðstæður frá systursamtökum í Noregi sem 
fyrirmynd. Fyrstu þátttakendur í verkefninu hófu nám til undirbúnings vottunar 
haustið 2011. 

 Á aðild með Háskólanum á Bifröst og fleiri aðilum að undirbúningi að færnivottun 
fyrir leiðbeinendur í fjarkennslu innan fjármálafyrirtækja haust 2011. Verkefnið er 
í umsóknarferli um Leonardo styrk.  

 

5.1 Aðferð 2 

Til að nálgast viðfangsefni sem falla undir uppfærslu á þekkingu og hæfni félagsmanna 

voru greind með nýjum hætti fyrirliggjandi megindleg gögn sem tengjast viðfangsefninu. 

Einnig var framkvæmd eigindleg rannsókn til að fá innsýn í viðhorf og hugmyndir hóps sem 

nýtti sér tilboð um að taka þátt í raunfærnimati sem SSF stóð fyrir. 

5.1.1 Þátttakendur    

Viðfangsefni megindlegrar rannsóknar eru þeir félagsmenn sem hafa sótt sér styrki í 

menntunarsjóð SSF eða tekið þátt í tveimur skilgreindum verkefnum sem SSF hefur staðið 

fyrir. Hér er því bæði um að ræða félagsmenn sem hafa sótt sér nám á ýmsum stigum í 

formlega skólakerfinu og einnig hluta þess hóps félagsmanna sem hefur minnsta formlega 

menntun en hefur hinsvegar í flestum tilfellum talsvert langan starfsaldur innan 

fjármálafyrirtækja. 

5.1.2 Mælitæki  

Þau mælitæki sem notuð voru við rannsókn 2 eru eftirfarandi: 

1. Greining á gögnum sem unnin voru vegna þessarar rannsóknar upp úr umsóknum um 

styrki í menntunarsjóð SSF. 
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2. Greining á umsóknargögnum um þátttakendur í sérhæfðri námsbraut sem komið var á 

fót fyrir starfsmenn fjármálafyrirtækja sem ekki hafa lokið formlegu framhaldsskólaprófi.  

3. Greining á umsóknargögnum allra þátttakenda í verkefninu Gildi starfa (e. Value of 

work)  

4. Viðtalsrannsókn sem náði til úrtaks úr þeim hópi félagsmanna SSF sem nýttu sér tilboð 

um þátttöku í verkefninu Gildi starfa (e. Value of Work) Í greiningu 4 hefur höfundur valið 

að beita eigindlegri rannsóknaraðferð (e. qualitative research method). Eigindleg 

rannsóknaraðferð gengur út á að ná fram upplifun þeirra einstaklinga sem rætt er við og 

gefur kost á að árétta spurningu eða útskýra fyrir svaranda ef þörf krefur (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Þar sem rannsóknin er framkvæmd í samræðu rannsakanda og 

svaranda eru margir þættir sem upp koma sem gefa kost á mismunandi túlkun (Esterberg, 

2002). Því varð eigindleg rannsóknaraðferð fyrir valinu sem leið til að til að fá innsýn í 

viðhorf þátttakenda. Esterberg (2002) leggur jafnframt áherslu á það hlutverk eigindlegra 

rannsókna að skoða viðhorf einstaklinga til upplifana í tilveru sinni án þess að fyrirfram sé 

búið að ákveða hvaða þættir muni koma fram í svörum þeirra. Þegar gera á viðtalsrannsókn 

koma upp ýmis álitamál s.s. á að spyrja alla sem málið varðar eða er hægt að velja hluta af 

hópnum og fá samt áreiðanlegar niðurstöður. Martella og fleiri (Martella, Nelson og 

Marchand-Martella, 2002) tilgreina fjórar ástæður sem liggja til grundvallar ákvörðun um 

að taka hluta af hópi þ.e. velja úrtak. Það sem þeir nefna fyrst er lægri kostnaður heldur en 

ef þarf að fá upplýsingar um alla,  gagnaöflun tekur minni tíma, og að síðustu hvert er 

aðgengi að þýðinu.  

Gerð úrtaks byggir á nokkrum þáttum. Í fyrsta lagi að einstaklingar í þýði séu nægilega líkir 

til að hægt sé að álykta að skoðun á nokkrum þeirra skili sömu niðurstöðu og 

heildarrannsókn. Í öðru lagi að á meðan sumir einstaklingar mælast undir meðaltali hóps þá 

mælast aðrir yfir meðaltali. Til að tryggja gæði úrtaks þarf það að vera einkennandi fyrir 

heildarhópinn og í sömu hlutföllum og hópurinn. Martella og félagar (2002) leggja áherslu á 

að velja bestu og jafnframt viðeigandi samskiptaleið við úrtakið, s.s. spurningalisti, 

tölvupóstur, viðtal eða símtal. Hafa þarf í huga hvaða aðferð tryggir helst góða svörun og að 

sú svörun verði innan þeirra tímamarka sem hentar rannsakanda vegna framgangs 
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verkefnis. Við framkvæmd þessarar rannsóknar ákvað rannsakandi að framkvæma 

rannsóknina sem símaviðtal. Í því tilfelli þarf að skoða hvort heppilegra er að 

rannsóknaraðili framkvæmi t.d. viðtal sjálfur eða fái til þess hlutlausan aðila sem hefur 

hlotið sérstaka þjálfun til að framkvæma viðtalsrannsóknir. Sú aðferð að rannsakandi hringi 

sjálfur út til þeirra sem eru í úrtakinu hefur að þeirra mati kosti og galla. Til að nefna dæmi 

um ókosti þá í fyrsta lagi er álitamálið með hæfni spyrjandans til að vinna verkið, hefur 

rannsakandi átt í samskiptum við svarendur sem geta haft áhrif á hverju og hvernig þeir 

svara, lengd samtals verður takmarkaðri en ef um samtal er að ræða þar sem báðir aðilar 

eru á staðnum, hugsanlega geta svör verið styttri og snubbóttari en ef spyrill og svarandi 

sitja í sama herbergi. Á hinn bóginn eru kostir eins og t.d. minni kostnaður, skemmri 

framkvæmdartími, landfræðileg fjarlægð skiptir ekki máli og einnig er minni hætta af 

áhrifum frá spyrli á svör þar sem líkamstjáning er ekki til staðar. Við val á nálgun við 

markhópinn þurfti rannsakandi að hafa í huga að hann hefur sjálfur séð um útsendingu 

tilboða til markhópsins um þátttöku í matinu og því varð að velja rannsóknaraðferð sem 

lágmarkaði hugsanleg áhrif af nærveru rannsakanda. 

Sigurlína Davíðsdóttir (2003) segir að eigindlegar rannsóknir þurfi að vera trúverðugar og að 

það þurfi að vera hægt að sýna fram á að niðurstöður standist skoðun. Í þessari rannsókn 

þurfti höfundur að gæta jafnræðis milli svarenda sem eru búsettir víða um land og 

jafnframt að minnka áhrif af nærveru spyrjanda. Því var ákveðið að framkvæma viðtalið 

gegnum síma. 

 

5.1.3 Framkvæmd 

Rannsókn 2, samanstendur af fjórum greiningum sem eru eftirfarandi:  

Rannsókn 2.a.:  Gögn úr umsóknum um styrki úr Menntunarsjóði SSF tekin og greind 

sérstaklega vegna þessarar rannsóknar til að fá fram skýra sýn á menntunarstig 

umsækjenda og eftirspurn þeirra eftir námi. 

Rannsókn 2.b.:  Umsóknargögn félagsmanna sem nýttu sér framboð stéttarfélagsins á 

námsbraut í MK fyrir þá sem hafa ekki lokið námi í framhaldsskóla. Gögnin voru greind 
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sérstaklega vegna þessarar rannsóknar til að fá fram sameiginleg einkenni einstaklinga í 

þýðinu. 

Rannsókn 2.c.: Umsóknargögn félagsmanna sem notfærðu sér tilboð SSF um að taka þátt 

í raunfærnimati fyrir þá sem hafa eingöngu stutt formlegt nám að baki. Gögnin voru greind 

sérstaklega vegna þessarar rannsóknar til að fá fram sameiginleg einkenni einstaklinga í 

þýðinu. 

Rannsókn 2.d.: Eigindleg rannsókn sem höfundur framkvæmdi á viðhorfum úrtaks þess 

hóps sem notfærði sér tilboð SSF um að taka þátt í raunfærnimati. Fyrir vinnslu þessa 

verkefnis hafði engin formleg greining farið fram á því hvort og þá hvaða varanlegum 

árangri raunfærnimatið hefur skilað þátttakendum. Alls hafa 188 félagsmenn SSF í níu 

hópum tekið þátt í raunfærnimati. Þessir hópar voru allir af svipaðri stærð og luku 

verkefninu í tímaröð – einn hópur í einu. Til að fá innsýn í viðhorf þátttakenda til 

verkefnisins var framkvæmd eigindleg rannsókn á úrtaki úr hópnum. Markmiðið með 

framkvæmd könnunarinnar var að greina viðhorf bæði með opnum og lokuðum 

spurningum og fá þannig fyrstu innsýn í viðhorf þátttakenda sem að hafa tekið þátt í 

raunfærnimati. Til að halda niðri kostnaði og lágmarka tíma sem fór í verkið varð niðurstaða 

höfundar sú að taka úrtak sem nam 5% af hópnum. 

 

5.2 Niðurstöður úr rannsókn 2  

Hér á eftir verða kynntar í fjórum hlutum niðurstöður greininga á þeim viðfangsefnum sem 

skoðuð voru til að leggja mat á árangur á aðgerðir SSF til að efla menntunarstig 

félagsmannahópsins.  

5.2.1 Rannsókn 2.a.: Efni náms sem félagsmenn SSF stunda samhliða starfi 

Stéttarfélagið SSF hefur í kjarasamningum við viðsemjendur sína náð samningum um 

framlag í menntunarsjóð. Með tilkomu menntunarsjóðsins varð kostnaður við nám minni 

fyrirstaða hjá þeim sem lakar eru staddir fjárhagslega. Menntunarsjóður SSF var stofnaður 

1999 en tók til starfa vorið 2001. Alls bárust 48 umsóknir vegna náms á haustmisseri 2001 

sem afgreiddar voru 15. janúar 2002. Fjöldi umsókna vegna náms haustið 2005 var 213 og 
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er það aukning frá 2001 um 340%. Fjöldi umsókna vegna náms haustið 2010 var alls 342 

sem er aukning frá árinu 2005 um 60%. Fjöldi umsókna vegna náms á haustmisseri 2010 

jafngildir því að 7.7% félagsmanna SSF hafi sótt um styrk.   

Á mynd 24 má sjá hvaða námsform umsækjendur nýttu sér haust 2010. 

 

Mynd 24 Dreifing styrkumsókna í menntunarsjóð SSF jan. 2011 eftir námsformi. Heimild: Umsóknargögn 
menntunarsjóðs SSF haust 2010. 

Hér kemur fram að á haustmisseri 2010 nýttu 69% umsækjenda sér staðnám, 29% 

stunduðu fjarnám og 2% fóru erlendis á námskeið. Á mynd 25 má sjá á hvaða skólastigi 

umsækjendur um styrki í menntunarsjóð SSF stunda nám. 

 

Mynd 25 Hlutfall mismunandi námstigs styrkumsækjenda í menntunarsjóð SSF janúar 2011 eftir námsstigi. 
Heimild: Umsóknargögn menntunarsjóðs SSF haust 2010. 

Af þeim sem stunduðu nám á haustmisseri 2010 og sóttu um styrk í menntunarsjóð SSF, 

eru 73% umsækjenda sem stunda einhverskonar háskólanám, 15% stunda nám á 

framhaldsskólastigi og 12% eru í námi sem ekki gefur viðurkenndar námseiningar.  
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Til að fá innsýn í þróun á eftirspurn eftir námsstyrkjum og efni náms sem umsækjendur 

stunduðu verða næst kynnt gögn sem sýna hvaða nám umsækjendur um styrki hafa 

stundað á þrem tímabilum; haust 2001, haust 2005 og haust 2010. Mynd 26 sýnir sem 

hlutfall af heild umsókna hvert haust (2001, 2005 og 2010) vegna hvaða tegundar náms var 

sótt um styrk í menntunarsjóð SSF. 

 

Mynd 26 Nám sem starfsmenn fjármálafyrirtækja stunduðu á haustmisseri 2001, 2005 og 2010 sem hlutfall 
umsókna hverju sinni. Heimild: Umsóknargögn menntunarsjóðs SSF 2001, 2005 og 2010. 

Stærsta einstaka breytingin sem sjá má á þessari mynd er sú mikla aukning sem hefur 

orðið á umsóknum vegna masternáms eða úr innan við 1% umsókna 2001 í 33% umsókna 

vegna náms haust 2010. BA / BS nám hefur þróast úr því að vera 39% 2001 yfir í að vera 

33% 2010. Verðbréfamiðlun fer úr 2% í 8%. Framhaldsskólanám fer úr 34% niður í 23% 2005 

og síðan í 8% 2010. Tungumálanám án eininga fer úr 17% í 7%. Sjálfsstyrking er nánast 

óbreytt á þessu tímabili fer þó úr því að vera 4% niður í 3%. Það sem flokkast sem annað 

nám fer úr því að vera 4% umsókna upp í 8%.  
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Á mynd 27 má sjá starfsaldur og hlutfall af umsóknum í menntunarsjóð SSF 2003 – 2011. 

 

Mynd 27 Starfsaldur og hlutfall af umsóknum í menntunarsjóð SSF 2003 – 2011 eftir aldursbilum. Heimild: 
Umsóknargögn menntunarsjóðs SSF 2003 til 2010. 

Á þessari mynd má greina þróun yfir tíma á því hvernig félagsmenn SSF sækjast eftir 

menntun greint út frá starfsaldri. Félagsmenn með minna en 5 ára starfsaldur eru 

duglegastir að sækja sér viðbótarmenntun og hlutur þeirra í heildarfjölda umsókna hefur 

vaxið stöðugt frá janúar 2007. Því næst kemur hópurinn sem hefur 5 – 9,9 ára starfsaldur. 

Hlutfall umsókna frá þeim hópi sem hefur 10 – 14,9 ára starfsaldur hefur verið nokkuð 

stöðugt frá janúar 2008 og eins er með hópinn sem er með 20 – 24,9 ára starfsaldur. 

Hlutfall umsókna frá hópnum sem hefur starfsaldur 15 – 19,9 ár hefur rýrnað nokkuð 

stöðugt frá 2003 en hlutfall umsókna frá hópnum sem er með 25 – 29,5 ára starfsaldur 

hefur verið tiltölulega stöðugt frá 2008. Elsti hópurinn með starfsaldur 30+ ár er sá sem 

virðist hvað jafnastur í sinni eftirspurn eftir námsstyrkjum úr menntunarsjóðnum. 
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Á mynd 28 má sjá starfsaldur umsækjenda og efni náms sem umsækjendur stunduðu 

haust 2005. 

 

Mynd 28 Starfsaldur og efni náms sem umsækjendur í menntunarsjóð SSF stunduðu haust 2005. Heimild: 
Umsóknargögn menntunarsjóðs SSF. 

Á mynd 29 má sjá starfsaldur umsækjenda  og efni náms sem umsækjendur um styrki í 

menntunarsjóð SSF stunduðu haust 2010. 

 

Mynd 29 Starfsaldur og efni náms sem umsækjendur í menntunarsjóð SSF stunduðu haustið 2010. Heimild: 
Umsóknargögn menntunarsjóðs SSF  
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Á myndum 28 og 29 sem unnar eru úr gögnum um umsóknir í menntunarsjóð SSF haust 

2005 og haust 2010 má sjá flokkað eftir starfsaldursbilum það hlutfall náms eftir námsstigi 

sem stundað var á haust 2005 og 2010, og styrkt var úr menntunarsjóði SSF. Greinilegt er 

hve ásókn í meistaranám hefur verulega aukist, sem og hlutfall BA og BS náms. 

Framhaldsskólanám hefur heldur minnkað sem og það sem flokkast undir annað nám. 

 

5.2.2 Rannsókn 2.b.: Félagsmenn SSF sem nýttu sér námsbraut í MK 

Haustið 2002 hófu SSF (sem þá nefndist Samband íslenskra bankamanna, SÍB) og 

Menntaskólinn í Kópavogi með sér samstarf um sí- og endurmenntun félagsmanna 

stéttarfélagsins. Markmið þessa samstarfs voru meðal annars eftirfarandi: 

 Að veita starfsfólki fjármálafyrirtækja tækifæri til hagnýts náms samhliða starfi 

 Að innihald námsins styðji og efli færniþætti sem starfsmennirnir nota við dagleg 
störf. 

 Að námið leggi grunn að áframhaldandi þekkingarleit eða framhaldsnámi á 
háskólastigi. 

 Að tímasetning kennslustunda sé sniðin að vinnutíma þátttakendanna. 

Markhópur fyrir þetta nám var alls um 800 félagsmenn. Þessi hópur sem samkvæmt 

niðurstöðum launakönnunar frá 1996 hafði einungis lokið grunnskólaprófi var þá um 20% 

félagsmanna en 62%  félagsmanna höfðu stundað eitthvert nám í framhaldsskóla eða lokið 

því. Tilboð um þetta nám var sent út frá SSF til félagsmanna í gegnum dreifileiðir 

trúnaðarmannakerfis samtakanna. Að höfðu samráði við forsvarsmenn fræðslumála innan 

fyrirtækjanna sem félagsmenn starfa hjá varð það niðurstaða að mikilvægt var talið að 

þetta boð kæmi frá stéttarfélaginu og öll kynning miðaðist við það. Megin rök fyrir því voru 

að þetta var tilboð til félagsmanna sem útheimti að þeir verðu að hluta til sínum eigin tíma 

til náms, en ekki skipun eða tilmæli frá fyrirtækjunum. Fræðslustjórar fjármálafyrirtækjanna 

komu að þróun verksins og þeir hvöttu sitt fólk til að kynna sér þennan valkost. Fyrsti 

hópurinn hóf nám í september 2002. Námsbrautin ,,Hagnýtt viðskipta og 

fjármálagreinanám“ var miðuð við að taka fjórar annir alls 26 einingar. Þegar síðan 

staðnámið var komið í gang var haldið áfram og SSF sótti um og fékk styrk til að þróa 
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staðnámið yfir í fjarnám í ljósi þess að stór hluti markhópsins var búsettur lengra frá 

skólanum en svo að staðnám væri raunhæfur valkostur. Styrkur til þróunarstarfs fékkst frá 

Starfsmenntaráði 9. apríl 2003 og fjarnámið var sett af stað haustið 2004. Fræðslufulltrúar 

þeirra fyrirtækja sem félagsmenn störfuðu hjá voru upplýstir jafnóðum um samstarf SSF og 

MK og voru þeir allir mjög jákvæðir fyrir þróun fjarnámsins og hvöttu sitt fólk til að nýta sér 

þennan valkost.  

Við greiningu á þeim hópi félagsmanna sem hefur nýtt sér þetta nám frá upphafi til vors 

2011 kemur í ljós að alls hafa 140 þátttakendur úr hópi félagsmanna SSF lokið þessari 

námsbraut. Meðalaldur þátttakenda er nú 48,4 ár.  

Á mynd nr. 30 má sjá kynjahlutfall þátttakenda á námsbrautinni Hagnýtt fjármála- og 

viðskiptagreinanám í MK. 

 

Mynd 30 Kynjahlutfall félagsmanna SSF á námsbraut í MK. Heimild: Nemendaskrá MK. 

Hér kemur fram að konur eru 99% þátttakenda en karlar aðeins 1%. 
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Á mynd nr 31 eru þátttakendur á námsbraut í MK flokkaðir eftir fæðingarári. 

 

Mynd 31 Fjöldi félagsmanna SSF á námsbraut í MK eftir fæðingarári. Heimild: Nemendaskrá MK. 

Á þessari mynd má sjá fjölda þátttakenda á námsbraut í MK eftir fæðingarári. Hér kemur 

fram að flestir þátttakendur eru fæddir á árunum milli 1951 og 1970. 

Á mynd nr. 32 má sjá eftir aldursbilum vor 2011 hlutfall þeirra félagsmanna sem hafa 

verið þátttakendur á námsbrautinni Hagnýtt fjármála- og viðskiptagreinanám í MK. Fram 

kemur að flestir nemendur eru fæddir á árunum frá 1951 – 1970, en þar af er stærsti 

einstaki hópurinn fæddur á árunum frá 1961 – 1965.  

 

Mynd 32 Aldurshlutfall félagsmanna SSF á námsbraut í MK. Heimild: Nemendaskrá MK. 
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Þegar skoðað er hlutfall þátttakenda á námsbraut í Hagnýtum viðskipta og 

fjármálagreinum í MK eftir aldri kemur í ljós að sá hluti sem er á aldrinum 18 - 24 ára er 1% 

hópsins, á aldrinum 25 - 34 ára er 5% hópsins, á aldrinum 35 - 44 ára eru 19% hópsins, á 

aldrinum 45 - 54 ára eru 56% hópsins og á aldrinum 55 - 68 ára eru 19% hópsins. Ef gengið 

er út frá umræðu um þörf samfélaga fyrir lengri starfsævi einstaklinga þá má halda því fram 

að meirihluti þessa hóps á enn stóran hluta starfsævinnar framundan og því er full ástæða 

til fyrir stéttarfélagið og fyrirtækin sem þetta fólk starfar hjá að efla þennan hóp frekar til 

dáða og hvetja þau til að styrkja sinn menntunargrunn enn frekar.  

 

5.2.3 Rannsókn 2.c.: Félagsmenn SSF sem notfærðu sér tilboð um raunfærnimat  

Raunfærni er skilgreind sem „...samanlögð færni sem einstaklingur hefur náð með ýmsum 

hætti, s.s. starfsreynslu, starfsnámi, frístundanámi, skólanámi, félagsstörfum og 

fjölskyldulífi. (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2004). Þar segir jafnframt: Raunfærnimat 

gengur út á að kortleggja og staðfesta þessa færni með viðurkenndum aðferðum þannig að 

einstaklingur geti fengið formlega staðfestingu og mat á eigin færni og hæfni.  

Markmið verkefnisins var að:  

Greina færni sem einstaklingar með litla formlega menntun hafa öðlast á vinnustað.  

Þróa aðferðir og tæki til að aðstoða við raunfærnimat á vinnustöðum, með áherslu á 

yfirfærslugildi milli greina og hlutverk hagsmunaaðila.  

Gera raunfærni sýnilega starfsmönnum (til að auka virkni þeirra)  og öllum 

hagsmunaaðilum.  

Raunfærni er eitt þeirra atriða sem fram koma í Bologna ferlinu. Þetta samstarfsferli hófst 

með yfirlýsingu menntamálaráðherra 29 Evrópulanda, þar á meðal Íslands, í Bologna 1999 

og voru þar sett markmið sem náð skyldi fyrir árið 2010.  

Þann 16. júní. 2009 birtist eftirfarandi frétt á vefsíðu Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins:  

„Verkefni Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins „Gildi starfa“ valið sem fyrirmyndar-
verkefni á fjölsóttri ráðstefnu í Prag.  
Verkefni Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins „Gildi starfa" var annað þessara 
verkefna og kynnti Ingibjörg E. Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri 
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Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins verkefnið á ráðstefnunni. Verkefnið „Gildi 
starfa" eða „Value of work" gengur út á að þróa og prófa mat á færni út frá 
ákveðnum fyrirfram skilgreindum viðmiðum og að hanna leiðbeinandi efni sem 
nýst gæti til yfirfærslu raunfærnimats í önnur störf. Þetta var samstarfsverkefni 
sex Evrópulanda og í hverju þeirra tóku fyrirtæki virkan þátt í vinnunni sem er 
mikilvægt skref í því að veita fyrirtækjum góða yfirsýn yfir þann mannauð sem 
þau hafa yfir að ráða“.(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2011)   

En hvað var þetta verkefni Gildi starfa og hvernig kom það til? 

Árið 2003 var haldin ráðstefna í Reykjavík þar sem fjallað var um mat á hæfni og færni 

sem starfsmenn á vinnumarkaði hafa aflað sér með ófomlegum hætti. Þegar síðan 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins var stofnsett og Ingibjörg E. Guðmundsdóttir var ráðin 

forstöðumaður,  leitaði SSF  til hennar með beiðni um að um að koma á fót raunfærnimati 

fyrir þennan hóp félagsmanna SSF. Að ráði varð að sækja um styrk til Evrópusambandsins 

vegna þessa verkefnis, og árið 2005 var komið af stað með aðild SSF verkefnið Gildi starfa 

(e. value of work) sem var Leonardo verkefni með þátttöku aðila frá sex löndum undir 

forystu Fræðslumiðstöðvarinnar. Aðrir þátttakendur í verkefninu voru  Synthesis Center for 

Research and Education ltd. frá Kýpur. The Danish institute for Educational Training for 

Vocational Teachers frá Danmörku. Frá Slóveníu var Slovenian Institute for Adult Education. 

Frá Svíþjóð var The Centre of Validation in the City of Malmö og The National Institute For 

Adult Continuing Education í Bretlandi.  

Höfundur þessa verks var fulltrúi SSF við undirbúning og framkvæmd verkefnisins og átti 

mikið og gott samstarf við þáverandi fræðslustjóra þessara þriggja banka, og þeir sátu 

einnig í stýrihópi verkefnisins. Verkefninu lauk formlega þegar niðurstöður þess voru 

kynntar á opinberri ráðstefnu sem haldin var í Reykjavík þann 28. september 2007.  

Einn hluti verkefnisins var mat á öllum þáttum þess. Þetta mat var framkvæmt af 

utanaðkomandi aðila sem jafnframt hefur sem aðalstarf að greina og meta verkefni sem 

þetta á vegum ESB. Á vefsíðunni http://vow.siae.si/ má sjá alla þætti verkefnisins og mat á 

framkvæmdinni. Þar skrifar þessi óháði matsaðili eftirfarandi um verkefnið: 

VoW, Value of Work. Interim external evaluation report: 

http://vow.siae.si/
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In VoW, some of the most significant stakeholders are involved in the process of 
innovation through their participation in Professional Task Groups (PTG), while 
the project is also actively linked to already existing initiatives in the field. By 
doing so, it takes into account existing resources and the current state of the 
art, identifying its specific contribution to the overall process of innovation.This 
has actually been one of the strengths of the project as from the definition 
phase. The real, long term impact of VoW requires to sustain this effort 
throughout project implementation as well as after completion. If the project 
does so, it will be considered a good practice in terms of innovation as well as 
for its valorisation strategy. (Álvarez, 2007)  

Í ljósi þeirra góðu umsagna sem þátttakendur í reynsluhópnum gáfu verkefninu í 

samtölum er því lauk, þá ákvað SSF að endurtaka verkið með öðrum hópi vorið 2008 og var 

gerður samstarfssamningur við Mími símenntun um framkvæmd verksins. Alls hafa nú að 

reynsluhópi meðtöldum, níu hópar félagsmanna SSF farið í gegnum þetta verkefni eða 

samtals 188 einstaklingar. Þátttakendur hafa komið frá Reykjavíkursvæðinu, Suðurnesjum, 

Akureyri og Austfjörðum. Reynt var að bjóða félagsmönnum á fleiri svæðum, svo sem  á 

Sauðárkróki og Í Vestmannaeyjum, þátttöku í verkefninu en ekki náðust nægilega margir 

einstaklingar til þátttöku á þeim stöðum. 

Á mynd nr. 33 má sjá dreifingu allra þátttakenda í raunfærnimati flokkað eftir 

fæðingarári.  

 

Mynd 33 Aldursdreifing félagsmanna SSF sem tóku þátt í raunfærnimati. Heimild: Umsóknargögn um 
raunfærnimat. 
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Hér má sjá að flestir þátttakendur í raunfærnimati Mímis og SSF eru fæddir milli 1951 og 

1970.  

Mynd nr. 34 sýnir hlutfall þátttakenda í raunfærnimati eftir aldursbilum. 

 

Mynd 34 Aldurshlutfall félagsmanna SSF sem tóku þátt í raunfærnimati. Heimild: Umsóknargögn um 
raunfærnimat. 

Meðal lífaldur þátttakenda í raunfærnimatinu er nú 50,15 ár. Á kökuritinu má sjá að á 

aldrinum 25 – 34 ára eru 3%. 18% eru á aldrinum 35 – 44 ára og á eftir 23 til 32 á 

vinnumarkaði. Einnig eru rétt tæp 50% þátttakenda sem eru á aldrinum 45 – 54 ára. Sá 

aldurshópur á eftir að vera starfandi í 13 – 22 ár. Innan elsta hópsins sem er á aldrinum 55 – 

68 ára eru 31% hópsins en sá hópur á eftir allt að 12 ára starf á vinnumarkaði.  

Það sem helst var nýlunda á sviði raunfærnimats á Íslandi í verkefninu Gildi starfa var að 

framkvæmd matsins miðaðist við færnikröfur starfa sem þátttakendur gegndu, en ekki 

miðað við tiltekna námsskrá. Gengið var út frá tíu samevrópskum viðmiðum fyrir færni í 

bankastörfum sem þróuð hafa verið sem samstarfsverkefni fulltrúa nokkurra þjóða í 

Evrópu. Þar með er matið algerlega á forsendum starfanna og gengur út frá þekkingar og 

færnikröfum þeirra. Þessi aðferðafræði hafði ekki áður verið þróuð hérlendis en hefur síðar 

verið yfirfærð á aðrar starfsgreinar af Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Þátttakendur hafa 

síðan að loknu raunfærnimati unnið ítarlega ferilskrá sem nær yfir viðfangsefni þeirra í fyrri 

störfum, félagsstarfi sem og eigið áhugasvið. Jafnframt fær hver þátttakandi í hendur gögn 
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sem eru lýsandi fyrir frammistöðu í raunfærnimati á færni í ýmsum þáttum starfa sem þeir 

sinna. Þessi gögn sem þátttakendur fá í hendur eftir raunfærnimat hafa reynst þeim 

haldgóð til ýmissa nota, hvort sem er til að fá þau metin á móti námi á framhaldsskólastigi, 

sem hefur skilað mörgum mjög miklum árangri, eða sem gögn til að votta eigin 

frammistöðu í starfi. Sem dæmi má nefna að þátttakendur hafa lagt þessi gögn fram til 

stuðnings umsóknum sínum um færslu í viðameiri störf innan sama fyrirtækis  eða með 

umsóknum um ný störf á nýjum stað. 

5.2.4 Rannsókn 2.d.: Könnun á viðhorfi þátttakenda í raunfærnimati  

Þar sem engin könnun hefur verið gerð á viðhorfum eða reynslu þessa hóps af verkefninu 

eða hagnýtingu þess áleit rannsakandi að ekki væru á þessu stigi forsendur til að gera 

umfangsmikla megindlega rannsókn sem næði til alls þýðisins. Þess í stað væri heppilegra 

að framkvæma úrtaksrannsókn á takmörkuðu úrtaki sem gæti þá skilað niðurstöðum er 

nýta mætti sem grunn að ítarlegri rannsókn síðar. Af þessum ástæðum ákvað rannsakandi 

að velja sem svarar 5% hópsins sem jafngildir einum þátttakanda úr hverjum hópi, og taka 

símaviðtöl við þá einstaklinga. Þegar kom að vali á svarendum kom aftur upp sú staða að 

rannsakandi hefur átt í talsverðum samskiptum við suma þátttakendur sem hafa vegna 

starfa sinna verið í trúnaðarstörfum fyrir stéttarfélagið.  

Til að lágmarka hættu á að valdir yrðu einstaklingar eða hafnað vegna fyrri kynna 

rannsakanda af þeim var tekin sú ákvörðun að raða hverjum hópi þátttakenda í stafrófsröð 

og til samræmis við að leita ætti álits hjá 5% þátttakenda þá var ákveðið að fimmti 

einstaklingur í stafrófsröð í hverjum hópi yrði leitaður uppi og lagðar fyrir hann spurningar. 

Ef sá væri ekki finnanlegur skyldi haft upp á næsta sem á eftir kæmi í stafrófsröð innan þess 

hóps. Við framkvæmd könnunar gekk þetta upp þannig að einungis reyndist ómögulegt að 

ná í einn af þeim viðmælendum sem voru fyrsta val þar sem hann var staddur erlendis um 

óákveðinn tíma. Í því tilfelli var haft upp á næsta einstaklingi í stafrófsröð og hann reyndist 

tiltækur.  

Í símaviðtölum var notaður staðlaður spurningalisti og gerður viðtalsrammi sem lagður 

var fyrir alla svarendur. Spurningalisti sem notaður var er birtur í heild sem fylgiskjal 1. 

Hvert viðtal tók um það bil 10 – 15 mínútur og var tekið upp á segulband. Áður en formlegt 
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viðtal hófst var leitað samþykkis viðmælanda fyrir viðtali og upptöku á því. Jafnframt var 

viðmælendum gerð grein fyrir hvernig svör yrðu notuð. Viðtöl voru framkvæmd öll á einum 

degi, þann 20. apríl, til að framganga rannsakanda væri sem líkust í öllum viðtölum. Þegar 

náðst hafði símasamband við svaranda var farið yfir ástæðu símtals og leitað formlegs 

samþykkis fyrir viðtali og upptöku á því áður en byrjað var að bera upp spurningar. 

Lagðar voru fyrir staðlaðar spurningar, viðurkenndum aðferðafræðilegum reglum fylgt við 

alla framkvæmd, leitað var samþykkis við viðtali fyrirfram og viðtalið tekið upp á segulband. 

Við upphaf samtals var viðmælanda kynnt vegna hvers væri leitað til hans, um hvað yrði 

spurt, til hvers svör yrðu notuð og hvernig yrði farið með persónulegar upplýsingar sem 

fram kæmu í viðtalinu.  

Hróbjartur Árnason, Halla Valgeirsdóttir og Anna Svava Sigurðardóttir birtu í  Gátt (2010) 

niðurstöður rannsóknar á lítilli þátttöku fólks með stutta skólagöngu í fræðslu sem í boði er 

fyrir þann hóp. Sá hópur sem rætt var við í þessari rannsókn tilheyrir allur sama markhópi 

og þar var til rannsóknar. Hér á eftir verður fjallað um niðurstöður rannsóknar 2.d. á 

viðhorfi þátttakenda í raunfærnimati og þær tengdar umfjöllun þeirra Hróbjarts, Höllu og 

Svövu með það að markmiði að fá fram sameiginleg einkenni. 

Rannsókn 2.d. var eigindleg könnun framkvæmd með því að leggja 10 spurningar fyrir 

valið úrtak í viðtalskönnun sem framkvæmd var í gegnum síma meðal þátttakenda í 

raunfærnimati sem boðið var upp á í samstarfsverkefni stéttarfélagsins og þeirra fyrirtækja 

sem þátttakendur störfuðu hjá. Í svörum þátttakenda sem voru allt konur kom fram að þær 

höfðu starfsaldur frá 12 – 40 ár í fjármálafyrirtækjum en meðalstarfsaldur var 24,7 ár. 

Þátttakendur höfðu allir lokið formlegu grunnskólaprófi. Mjög misjafnt var hvort og hve 

mikið nám í framhaldsskóla þátttakendur höfðu sótt, eða allt frá því að hafa ekki stundað 

neitt nám í framhaldsskóla og yfir í að vera að ljúka námi til stúdentsprófs samhliða starfi. 

Þegar spurt var hvers vegna þátttakendur hefðu tekið þátt í raunfærnimatinu tilgangur með 

þeirri  spurningu var að fá fram hvað hvetur eða hindrar til þátttöku í verkefni sem þessu 

sem þátttakendur þekktu ekki fyrirfram. Fimm þátttakendur tilgreindu eigið mat á 

verkefninu sem megin ástæðu, ein tilgreinir hvatningu samstarfsmanna og tvær hvatningu 

yfirmanna. 
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Kona með 26 ára starfsaldur svaraði:  ,,Já – fyrst ætlaði ég ekki að þora – en svo fannst 

mér þetta bara frábært að gera svona færnismöppu ég er náttúrlega bara 

grunnskólagengin. Það var eitt námskeið á undan þá guggnaði ég svo tók ég seinna 

námskeiðið.“  

Hér nefnir þátttakandi lítið sjálfstraust sem skýringu á að hún hafði hætt einu inni við 

þátttöku áður en hún dreif sig síðar. Þetta er það atriði sem er nr. 5 í upptalningu Hróbjarts 

og fleiri (2010) á þáttum sem fólk með skamma skólagöngu tilgreinir sem ástæðu þess að 

taka ekki þátt í fræðslu.  

Í svörum við spurningu um hvort það skipti þá máli hvaðan tilboð um þátttöku í 

raunfærnimati kom svöruðu  fimm af níu að það skipti máli að stéttarfélagið stóð fyrir 

verkefninu og kynnti það. Í rannsókn Hróbjarts, Höllu og Svövu (2010) eru nefndir ýmsir 

þættir sem hindranir í vegi fyrir því að fólk með skamma skólagöngu taki þátt í fræðslu. 

Greinilegt er að fimm af níu svarendum hér hafa litið á uppruna skilaboða um þátttöku sem 

kom frá stéttarfélaginu sem útrétta hönd sem þeir ákváðu að treysta og þar með að nýta 

sér tilboðið. 

Þegar byrjað var að bjóða þátttöku í raunfærnimatinu var það nýjung í þeim hópi sem 

var markhópur þess. Því voru þátttakendur spurðir hvað kom þeim mest á óvart í ferlinu og 

hvað var mesta áskorunin fyrir þá í þessu ferli. Fimm svarendur af níu tilgreina sjálfsmatið 

sem þann þátt sem kom þeim mest á óvart. Þrír tilgreina eigin afrekaskrá sem það sem kom 

mest á óvart. Einum svaranda fannst þetta ekki erfitt. Kona með 40 ára starfsaldur svarar: 

„Auðvitað er erfiðast þegar kemur svona að sjálfsmati, þegar maður þarf að fara að segja 

frá sjálfum sér sem maður hefur svo sem ekkert verið að gera. En það sem kom mér mest á 

óvart það er jú bara hvað ég á ennþá mikinn kraft eftir hvað ég gæti hugsað mér að fara að 

gera.“ Hér er þessi þátttakandi settur í aðstæður sem eru honum framandi.  

Ekki er ólíklegt að einhverjum þátttakenda sem voru í raunfærnimati að fara inn á nýjar 

slóðir hafi flogið í hug að hætta bara við þátttöku þegar þeir sáu nánar viðfangsefni sem 

þeim var ætlað að leysa. Þátttakendur voru spurðir hvað það var sem hvatti þá helst til þess 

að ljúka við raunfærnimatið. Tveir þáttakenda nefndu samstarfsmenn sem mestu 

hvatningu. Fimm nefndu verkefnið sjálft sem mestu hvatningu. Einn svarandi sagði verkefni 
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ekki hafa verið erfitt og einn nefndi kostnað við að hætta sem ástæðu þess að hann lauk 

verkinu. Hér er rétt að taka fram að allir þátttakendur undirrituðu samning um yfirlýst 

samþykki þar sem fram kom að verkefnið væri þeim alveg að kostnaðarlausu sem myndu 

ljúka því en ef þeir hættu áður en þeir hefðu lokið þá væru þeir að samþykkja að 

endurgreiða kostnað sem var um 100 þúsund krónur. Kona með 22 ára starfsaldur í 

fjármálafyrirtæki svaraði: „Það voru samstarfsmenn ... aðallega þeir – auðvitað klárarðu 

þetta og það voru náttúrlega þau sem voru að vinna í þessu niður í 

(símenntunarmiðstöðinni)  þau náttúrlega bara – ég hitti á eina sem var alveg mjög fín og 

hún bara sagði auðvitað þú bara klárar þetta það kemur bara í ljós hvernig þetta... og vertu 

bara jákvæð og þar sem ég var bara alveg í mínus yfir þessu, en ég hafði ógeðslega gott af 

þessu.“ 

Hér kemur fram mikilvægi stuðnings og hvatningar samstarfsmanna og þeirra sem 

þátttakendur eru í samskiptum við hjá fræðsluaðila. Hróbjartur, Halla og Svava (2010) leggja 

áherslu á að þeir starfsmenn sem eru í samskiptum við fólk með skamma skólagöngu hafi 

þekkingu og viðeigandi viðhorf til að nálgast markhópinn. 

Þátttakendur voru spurðir hverju það hafi breytt fyrir þá að fara í gegnum raunfærnimat 

og hvort eigið viðhorf til þeirra sjálfra hefði breyst við þátttökuna. Hér var verið að fá fram 

hvort upplifun af eigin viðhorfi og sjálfsmynd breyttist við að taka þátt í verkefninu. Í svari 

nefna fimm viðmælendur að það sem hefur breyst er að þeir eru ánægðari með sig og 

sjálfsmynd hefur batnað. Einn svarandi segir þetta engu hafa breytt fyrir sig og einn 

svarandi segist gersamlega hafa skipt um sjónarhorn í sínu lífi, sett sér markmið og byrjað 

að vinna að þeim. Kona með 23 ára starfsaldur svaraði: „Ég fór alveg bara ég setti mér 

markmið, ég ætla að klára stúdentspróf og þá bara drífa í að fara með öll gögn, fara með 

færnimöppuna í menntaskólann og láta meta mig inn í MH.“  Aðrar nefndu áhrif á 

sjálfstraust. Kona með 28 ára starfsaldur svaraði: „Já þetta er svolítið til að auka 

sjálfstraustið, og líka mjög gott að fara í viðtal hjá yfirmanni líka og svara þeim spurningum 

öllum.“  

Hróbjartur, Halla og Svava (2010) tilgreina fjölskylduaðstæður sem títtnefnda ástæðu 

fyrir því að fólk með skamma skólagöngu geti ekki bætt við sig námi. Þátttakendur  í 
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rannsókn 2.d. voru spurðir  um viðhorf, fjölskyldunnar eða samstarfsfélaganna og hvort þau 

hefðu breyst. Allir þátttakendur voru sammála um að þeir hafi fengið stuðning og áhuga 

bæði heima og á vinnustað. Kona með 26 ára starfsaldur svaraði: „Þeim fannst þetta bara 

frábært framtak og þegar við útskrifuðumst vorum við tvær hérna og það var svona gert 

meira úr því. Mér fannst það mjög gaman. Það var líka stuðningur að vera tvær þó að við 

værum að gera þetta í sitthvoru lagi – stuðningurinn var bara að spjalla um þetta.“   

Við mat á árangri af verkefni eins og raunfærnimati er áhugavert að fá fram mat 

þátttakenda sjálfra af skynjun þeirra á árangri af því. Þátttakendur voru spurðir hvort þeir 

hefðu ákveðið hvað tekur við næst hjá þeim eins og til dæmis – hvort þeir hefðu spurst fyrir 

um  tilfærslu í starfi eða hvort þá langaði til að mennta sig meira. Í svörum segjast sjö af níu 

þátttakendum ætla eða vera komin af stað í eitthvert formlegt nám. Einn svarandi hefur 

fengið stöðuhækkun og mannaforráð en einn ætlar ekkert að vinna með þetta frekar að 

sinni.  Kona með 23 ára starfsaldur segir: „Nei reyndar ekki, kannski er það vegna þess að ég 

er svo rosalega ánægð á mínum stað. En kannski líka út af því að á þessum tíma eru búnir 

að vera miklir óvissutímar hjá bankastarfsmönnum og maður hefur meiri möguleika ef 

maður er með stúdentspróf og getur sýnt fram á að maður sé til í og maður geti lagt á sig.“ 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu athugasemdir um framkvæmd 

raunfærnimatsins eða um lærdóm af því nefna sjö af níu svarendum ánægju sína með 

verkefnið og þau áhrif sem það hefur haft á þær. Einn nefnir að verkefnið hafi verið mikill 

lærdómur og annar kveðst ekki hafa meira til málanna að leggja. Kona með 28 ára 

starfsaldur svarar: „Bara eins og ég sagði áðan ég held að  það hafi allir gott af að fara á 

þetta , sérstaklega kannski líka bara fólk sem búið er að vera svolítið lengi í starfi. Ég er 

alveg viss um að það er ekkert síðra fyrir það heldur en þetta fólk sem er komið tiltölulega 

nýtt inn. Það hafa allir gott af að kafa svolítið ofan í sjálfan sig og skoða sinn innri mann 

bæði svona í einkalífinu og líka vinnulega séð.“ 

Kona með 16 ára starfsaldur svarar: „ Já þetta hefur bara skilað meiri sjálfsánægju og 

maður veit betur hvernig maður stendur svona gagnvart vinnunni sinni og maður getur og 

maður veit að maður getur haldið áfram að læra.“ 
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Að mati rannsakanda koma fram mörg sömu atriði í svörum við rannsókn 2.d. og lýst er í 

rannsókn þeirra Hróbjarts, Höllu og Svövu (2010). Þegar nálgast á þann markhóp sem hér 

um ræðir, það er fólk með skamma skólagöngu, er greinilega mikilvægt að kynna sér vel 

bakgrunn þátttakenda og einnig að þeir aðilar sem bjóða fram fræðslu fyrir þennan hóp séu 

meðvitaðir um allar þær hindranir sem eru til staðar og geta haft áhrif á þátttöku í 

fræðslutilboðum. 

 

 

5.3 Umræða um rannsókn 2  

Í kafla 3 var var sett fram rannsóknarspurning og fjórar spurningar til að greina 

viðfangsefni rannsóknarspurningar frekar. Í þessum kafla verður fjallað um spurningar A, B, 

og D sem tengjast efni rannsóknar 2. Jafnframt verða þær tengdar við efni þeirra greininga 

sem settar voru fram í rannsókn 2.  

  

 

Spurning A. Eru starfsmenn með minni menntun en fyrsta háskólapróf ólíklegri til að 

halda áfram að mennta sig en starfsmenn sem hafa lokið háskólaprófi.  

Við greiningu á gögnum Menntunarsjóðs SSF í kafla 5.2.1 kemur fram að af þeim hópi 

félagsmanna SSF sem stunduðu nám á haustmisseri 2010 og sóttu um styrk í 

menntunarsjóð SSF, eru 73% umsækjenda sem stunda einhverskonar háskólanám, 15% 

stunda nám á framhaldsskólastigi og 12% eru í námi sem ekki gefur viðurkenndar 

námseiningar.  

Frá því Menntunarsjóðurinn hóf starfsemi hefur stærsta einstaka  breytingin verið sú 

mikla aukning sem hefur orðið á umsóknum vegna masternáms eða úr innan við 1% 

umsókna 2001 í 33% umsókna vegna náms haust 2010. Umsóknir vegna BA / BS náms hafa 

þróast úr því að vera 39% 2001 yfir í að vera 33% 2010. Framhaldsskólanám fer úr 34% árið 

2001 niður í 8% haustið 2010.  
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Byggt á þessum upplýsingum  er það mat höfundar að svara megi spurningu A játandi sé 

hún túlkuð þannig að með henni sé átt við þá sem ekki hafa byrjað nám á háskólastigi. Það 

er að sá hópur er ólíklegri til að halda áfram í námi. Jansens og félagar (2003) komust að 

hliðstæðri niðurstöðu sem var að þegar starfsmaður leggur sjálfur mikið á sig til að sinna 

eigin menntun og þróun, að þá verði til það sjónarmið starfsmanns að hann hafi meiri 

starfshæfni til að bera og sé hreyfanlegari á vinnumarkaði. Þetta á við um þá starfsmenn 

sem hafa góða menntun eða eru í stjórnunarstöðum(Janssens, Sels og Van Den Brande, 

2003).  Kalyal og félagar (2010) sem skoðuðu viðbrögð starfsfólks við óvissu í starfsumhverfi 

og þeirra niðurstöður sýna að einstaklingar sem hafa að eigin mati mikla starfshæfni eru 

mun minna uppteknir af óvissuþáttum í starfsumhverfinu. Þeir draga þá ályktun að 

starfshæfni sé sérlega mikilvæg forsenda þess að geta tekist á við óvissu í umhverfinu með 

uppbyggilegum hætti. Þeirra rannsókn snerist um stjórnendur en þeir draga samt þá 

ályktun að sömu niðurstöður gildi um almenna starfsmenn. (Kalyal, Berntson, Baraldi, 

Näswall og Sverke, 2010). Elman og O´Rand (1998)  komust að því að starfsmenn sem vinna 

í ótryggu umhverfi og skynja hættu á að þeir missi starf sitt eru 40% líklegri til að sækja sér 

menntun en starfsmenn sem telja sig búa við starfsöryggi.  

 

 
Spurning B. Þegar um er að ræða félagsmenn með minni menntun en háskólapróf, 

hvaða áhrif hafa stuðningur og hvatning stéttarfélags um að þeir nýti sér námstilboð? 

Rannsókn 2.a.  sýnir að mest ásókn er í styrki vegna náms á háskólastigi en hlutfall 

umsókna vegna formlegs náms á framhaldsskólastigi fer úr 34% árið 2001 í 8% 2010, og 

nám á háskólastigi fer úr 41% árið 2001 73% árið 2010. Þetta er í samræmi við niðurstöður 

Elman og O´Rand (1998) um að þeir sem hafa meiri menntun sækist frekar eftir 

viðbótarnámi. 

Rannsókn 2.b. sýnir að allir þátttakendur í námsbraut í MK eru með skamma skólagöngu, 

það er mjög lítið eða brotakennt nám í framhaldsskóla. 

Rannsókn 2.c.  sýnir að allir þeir sem nýttu sér tilboð um raunfærnimat voru með mjög 

takmarkað eða brotakennt nám í framhaldsskóla að baki. 
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Rannsókn 2.d. sem var eigindleg rannsókn á viðhorfum þátttakenda í raunfærnimati 

leiddi í ljós að þegar spurt var um forsendu ákvörðunar um þátttöku tilgreina fimm af níu 

eigið mat á ágæti verkefnisins. Þegar spurt var hvort máli skipti hvaðan tilboð um 

raunfærnimat kom þá tilgreina fimm af níu svarendum það sem ástæðu að tilboðið kom frá 

stéttarfélaginu.   

Af samantekt niðurstaðna úr rannsóknum  2.a. til 2.d. má ráða að tilkoma 

menntunarsjóðs og ítarleg kynning á honum til félagsmanna hafi aukið verulega aðsókn 

félagsmanna að námi samhliða starfi. Sömuleiðis að tilboð um þátttöku í námsbraut í MK og 

Raunfærnimat  hafi laðað að sér þátttakendur sem annars sáu fram á mun lengri leið að því 

marki að sækja sér viðbótarnám. Að baki þeim námsmöguleikum sem eru til skoðunar í 

rannsókn 2.b. – 2.d. er það kynningarstarf stéttarfélagsins á valkostum sem henta 

félagsmönnum samhliða starfi sem dregur að sér þátttakendur og síðan þegar kemur að 

þátttöku í raunfærnimati þá segja fimm af níu viðmælendum að það að tilboðið kom frá 

stéttarfélaginu hafi haft áhrif á ákvarðanatöku um að nýta sér tilboðið.  

Þegar á heildina er litið er það niðurstaða rannsakanda miðað við þessar niðurstöður að 

svara megi spurningu B á þann veg að hvatning stéttarfélags skilar árangri og hefur áhrif á 

aðsókn þeirra sem minnsta hafa menntun að valkostum í námi.  Niðurstöður af rannsóknum 

2.b. – 2.e. sýna að talsverð þátttaka náðist í þau menntunartilboð sem þar um ræðir. 

Árangur af þeim og reynslan af framkvæmd þeirra er í samræmi við mat Rigby (2002) sem 

komst að því að áhrif stéttarfélaga á þjálfun/menntunarframboð reyndist mest með 

hóptilboðum innan fyrirtækja. Fram kom að fyrirtæki sáu sér hag í námstilboðum 

stéttarfélaganna þar sem þau voru öll utan vinnutíma og því án kostnaðar fyrir fyrirtækin í 

formi fjarveru frá vinnu(Rigby, 2002).  Niðurstöður Goh og Green (1997) um árangur af 

aðkomu stéttarfélaga að magni og gæðum þeirrar þjálfunar sem í boði eru fyrir starfsmenn 

á vinnumarkaði eru svipaðs eðlis en þar beittu stéttarfélögin sér í kjarasamningum til að ná 

fram markmiðum sínum. Sá aukni áhugi á námi sem kemur fram í fjölgun umsókna í 

rannsókn 2a var ekki skoðaður sérstaklega, en fram hefur komið í rannsóknum að óvissa á 

vinnumarkaði getur haft áhrif á aðsókn að námi eins og kemur fram í rannsóknum Kalyal og 

félaga (2010) sem skoðuðu viðbrögð starfsfólks við óvissu í starfsumhverfi.  John McIlroy 
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(2003) sem skoðaði þróun á aðkomu stéttarfélaga að menntun og þjálfun starfsfólks á 

vinnumarkaði í Bretlandi á tuttugustu öldinni er hliðstæðrar skoðunar en hann dregur þá 

ályktun af sinni greiningu að stéttarfélög þurfi að hvetja til ævináms sem taki bæði til 

samfélagslegra og pólitískra þátta (McIlroy, 2003).  Með því að stéttarfélög taki virkan þátt í 

að hvetja til náms þá félagsmenn sem síður sækja sér fræðslu af eigin hvötum eru félögin 

samkvæmt kenningu Seath (1992) að koma þessum félagsmönnum sínum á það stig að þeir 

verði meðvitaðir um eigin getu og einnig um eigin vangetu  á þeim sviðum sem um ræðir. 

Kenning Seath er sú að með því að einstaklingar komist á meðvitað vangetustig leiði það af 

sér innri og ytri hvatningu til að bæta úr og ná betri árangri (Seath, 1992). 

 

 
Spurning D. Er sú áhersla sem stjórnvöld Evrópu leggja á starfshæfni og ævinám, og 

fram kemur í svonefndu Bologna ferli, í samræmi við hlutverk og eðli starfsemi 

stéttarfélaga við að bæta kjör félagsmanna?  

Eitt viðfangsefni þessa verkefnis var að skoða hvort stéttarfélög geti, með því að  gera 

uppfærslu þekkingar félagsmanna að sínu stefnumáli, lagt félagsmönnum í hendur tæki til 

að bæta kjör sín en jafnframt í leiðinni flýtt fyrir þeirri þróun sem ríkisstjórnir Evrópu settu 

sér sem viðfangsefni með samþykkt Bolognaferlisins árið 1999, en starfshæfni  og ævinám 

eru tvær af meginstoðum Bologna ferlisins sem hefur það að markmiði að undirbúa og efla 

fólk til þátttöku á vinnumarkaðinum.  

Í umfjöllun um spurningu A hér framar kemur fram að starfsmenn sem ekki hafa stundað 

neitt nám á háskólastigi eru ólíklegri til að sækja sér viðbótarmenntun en þeir sem hafa 

þegar sótt eitthvert nám á háskólastigi. Í umfjöllun um spurningu B kemur fram að frá 2001 

hefur mest aukning orðið á umsóknum félagsmanna SSF um námsstyrki vegna háskólanáms 

(var komið í 73% umsókna haust 2010) en um leið hafa styrkumsóknir vegna náms á 

framhaldsskólastigi dregist saman úr því að vera 34% 2001 í það að vera 8% 2010. Í 

niðurstöðum rannsóknar 2.b. og 2.c. kemur fram að félagsmenn SSF tóku vel tilboði frá 

stéttarfélaginu um nýja námsleið sem ætluð var starfsmönnum fjármálafyrirtækja og einnig 

um þátttöku í raunfærnimati sem þó var áður óþekktur valkostur fyrir þennan hóp. 
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Jafnframt kom fram í svörum við eigindlegri rannsókn 2.d. að fimm af níu svarendum sögðu 

það hafa skipt miklu máli um jákvæð viðbrögð þeirra að tilboðið kom frá stéttarfélaginu.  

Af þeim 29% sem í svari við launakönnun SSF 2010 sögðust hafa stundað nám samhliða 

starfi þá svara 20,3% hópsins því játandi að þau hafi fengið stöðuhækkun eða kjarabætur 

vegna þessa náms.  Þegar svör við launakönnun frá 2010 eru flokkuð eftir menntunarstigi 

svarenda má sjá sem því hærra sem menntunarstig svarenda er því líklegra er að þeir hafi 

stundað nám samhliða starfi á síðastliðnum þremur árum. Úr þeim hópi sem hefur einungis 

lokið grunnskólaprófi segjast 6% hafa stundað nám á síðastliðnum þremur árum, úr 

hópnum sem hefur lokið hluta af framhaldsskóla hafa 23% stundað nám á síðastliðnum 

þremur árum. Úr hópnum sem hefur lokið framhaldsskólaprófi hafa 15% stundað nám. Úr 

hópnum sem hefur lokið framhaldsskóla og viðbótarnámi hafa 45% stundað nám. Úr 

hópnum sem hefur lokið BA eða BS námi hafa 36% stundað nám á síðastliðnum þremur 

árum, og úr hópnum sem hefur lokið MA, MS eða doktorsnámi hafa 35% stundað nám á 

síðastliðnum þremur árum. Hinsvegar er minnstur námsáhugi á næstu þremur árum hjá 

þeim sem minnsta menntun hafa og síðan stigvaxandi með hækkandi menntunarstigi. Í 

hópnum sem hefur lokið framhaldsskólanámi og viðbót er mestur áhugi á námi en þar lýsa 

71% áhuga sínum. 66% þeirra sem hafa lokið BA eða BS prófi hafa áhuga á að stunda nám, 

og loks hafa 51% þeirra sem lokið hafa master námi eða meira áhuga á að stunda nám á 

næstu þremur árum.   

Sem svar spurningu D er það niðurstaða höfundar að með því að stéttarfélög hvetji 

félagsmenn sína til að afla sér menntunar, styðji þá í verki með því að koma á fót 

menntunarsjóðum sem greiða kostnað að hluta eða í heild þá séu stéttarfélög beinlínis að 

vinna að sömu markmiðum og fram koma í Bolognaferlinu. Stéttarfélögin þurfa einnig að 

leita eftir valkostum sem henta og kynna þeim sem minnsta formlega menntun hafa og 

síður bera sig eftir að nýta þau tækifæri sem eru í boði. Þrátt fyrir að aðeins rétt rúm 20% 

þeirra sem stunduðu nám samhliða starfi síðastliðin þrjú ár segist hafa fengið kjarabót eða 

stöðuhækkun vegna námsins þá má leiða líkur að því að allur hópurinn hafi aukið við 

starfshæfni sína með því námi sem stundað var. Einnig má leiða líkur að því að sá hópur 

sem minnsta menntun hafði fyrir og síst bar úr býtum kjarabætur eða stöðuhækkun vegna 
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námsins hafi eigi að síður, með því að stunda nám samhliða starfi, tryggt frekar stöðu sína á 

vinnumarkaði og þar með aukið líkur á að halda starfi sínu í starfsumhverfi þar sem í 

síauknum mæli er gerð krafa um háskólapróf þegar ráðnir eru til starfa nýir starfsmenn. 

Af framansögðu er það niðurstaða höfundar að niðurstöður þeirra greininga og rannsókna 

sem framkvæmdar voru við vinnslu þessa verkefnis sýni að svarið við spurningu D sé 

jákvætt, það er að sú áhersla sem stjórnvöld Evrópu leggja á starfshæfni og ævinám, og 

fram kemur í svonefndu Bologna ferli, er í samræmi við hlutverk og eðli starfsemi 

stéttarfélaga við að bæta kjör félagsmanna. Sú ályktun er í samræmi við mat John McIlroy 

(2003) sem skoðaði þróun á aðkomu stéttarfélaga að menntun og þjálfun starfsfólks á 

vinnumarkaði í Bretlandi á tuttugustu öldinni. Hann kemst að þeirri niðurstöðu í sínum 

rannsóknum að stéttarfélög þurfi að hvetja til ævináms sem taki til samfélagslegra og 

pólitískra þátta. Sú hugmynd að stéttarfélög geti verið öflugir liðsmenn við að ná fram 

markmiðum Bologna ferlisins er studd af niðurstöðum Elman og O´Rand (2002) en rannsókn 

þeira leiddi í ljós að félagsmenn í stéttarfélögum virðast líklegri til að nýta sér 

fræðsluframboð en þeir sem ekki eru félagar í stéttarfélagi. Þar með má líta svo á að 

vænlegt sé að ná til þess hóps sem hefur lægst menntunarstig gegnum aðild þess hóps að 

stéttarfélögum. Aukin áhersla stéttarfélaga á menntun félagsmanna fer einnig saman við 

þarfir þekkingarsamfélagsins fyrir aukið menntunarstig starfsfólks á vinnumarkaði. 

Patricson og Ranzijn (2003) segja kröfur sem gerðar eru til starfsmanna um fjölþætta hæfni 

og eiginleika aukast sífellt og eldri starfsmönnum sem eru síður meðvitaðir um 

raunverulega hæfni sína er hætt við að meta eigin ágæti mun hærra en vinnuveitendur 

gera. Rannsóknir sem De Hauw og de Vos (2010) gerðu á ólíkum einkennum kynslóðanna á 

vinnumarkaði sýnir að fólk sem fætt er eftir 1980 hefur önnur viðhorf til þátttöku sinnar á 

vinnumarkaði en fyrri kynslóðir. Þessi hópur er meðvitaður um mikilvægi þess að viðhalda 

eigin starfshæfni. Eftir standa þeir einstaklingar fyrri kynslóða sem af einhverjum ástæðum 

hafa fengið takmarkaða fræðslu og þjálfun og taka síður frumkvæði í að uppfæra menntun 

sína. Sá hluti þessa hóps sem er meðlimir í stéttarfélögum er tilvalinn markhópur 

stéttarfélaga til að vinna með að markmiðum Bologna ferlisins og þá hugsanlega einnig í 

samstarfi við fræðsluaðila á vegum ríkisvaldsins.   
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FJÓRÐI HLUTI  

 
Í þessum hluta eru dregnar eru saman helstu ályktanir og niðurstöður af því sem fram hefur 

komið í ritgerðinni. Fjallað er um rannsóknarspurningu, umfjöllun um undirspurningar sett í 

samhengi við hana og rannsóknarspurningu svarað. 

Fjallað er um takmarkanir rannsókna og um rannsóknarefni sem gætu aukið þekkingu á 

aðferðafræði sem stéttarfélög geta beitt til að bæta hag sinna félagsmanna umfram það 

sem samið er um í kjarasamningum. 
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6 Samantekt og umræða  

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsókna og greininga sem unnar voru og 

einnig verður leitast við að tengja umfjöllun fræða við efni rannsóknarspurningarinnar og 

svör við spurningum.  

 

6.1 Rannsóknarspurning, undirspurningar og umræða   

 

R1: Rannsóknarspurning: Eiga stéttarfélög aðra aðkomu að því að bæta kjör félagsmanna 

sinna, en með formlegum kjarasamningum? 

Með orðinu aðkoma er hér átt við leiðir sem hægt er að beita til að ná sama árangri eða 

hliðstæðum við það sem næst í formlegum kjarasamningum. Með orðinu kjör er ekki 

einungis átt við laun. Hér er einnig átt við hvaða forsendur félagsmenn  hafa til að mæta 

kröfum síbreytilegs vinnumarkaðar um starfshæfni.  

Við vinnslu þessa verkefnis voru settar fram fjórar undirspurningar og niðurstaða af 

umfjöllun um þær var eftirfarandi: 

 

Spurning A. Eru starfsmenn með minni menntun en fyrsta háskólapróf ólíklegri til að 

halda áfram að mennta sig en starfsmenn sem hafa lokið háskólaprófi.  

Niðurstöður rannsóknar 1 sýna að því hærra sem menntunarstig svarenda er því líklegra 

er að þeir sæki sér viðbótarmenntun. Niðurstöður greininga sýna að þeir sem hafa lokið 

fyrsta háskólaprófi eða námi umfram það hafa meiri áhuga á að stunda nám á næstu þrem 

árum en þeir hópar sem hafa skemmra nám að baki. Af þessum ástæðum lítur höfundur svo 

á að svarið við þessari spurningu sé jákvætt. Það er að samhengi er milli lítillar menntunar 

og minni ásóknar í nám. .  

 

Spurning B. Þegar um er að ræða félagsmenn með minni menntun en háskólapróf, hvaða 

áhrif hafa stuðningur og hvatning stéttarfélags um að þeir nýti sér námstilboð? 
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Niðurstöður rannsókna 2.b., 2.c. og 2.d. leiða í ljós góðar viðtökur við fræðslutilboði frá 

stéttarfélaginu og einnig kom fram sterk vísbending um að tilboð sem kom frá stéttarfélagi 

hafði mikil jákvæð áhrif á ákvörðun um þátttöku. Því er það niðurstaða höfundar að 

niðurstöður rannsókna 2.b., 2.c. og 2.d. sýni jákvæð svör við spurningu B. Þar með að 

hvatning stéttarfélags til þeirra sem minnsta menntun hafa skilar árangri í formi aukinnar 

þátttöku í menntun. 

 

Spurning C. Ef starfsmenn bæta við sig formlegri menntun samhliða starfi fá þeir þá fyrir 

það umbun frá þeirri skipulagsheild sem þeir starfa hjá í formi launahækkana eða 

framgangs í starfi?  

Niðurstaða rannsóknar 1 sýnir að um 20% þeirra sem stunda nám samhliða starfi segjast 

hafa fengið umbun í formi launahækkana eða framgangs í starfi.. Þeir sem helst fá umbun 

eða framgang er fólk með styttri starfsaldur en 10 ár eða með menntunarstig hærra en 

framhaldsskólapróf. 80% hópsins fá hinsvegar ekki umbun eða framgang í starfi. Fram 

kemur einnig að starfsmenn fjármálafyrirtækja hafa umtalsverðan stuðning næsta 

yfirmanns til að efla hæfni sína. Í könnun frá 2010 má sjá að 60% svarenda telja sig fá þann 

stuðning oft eða frekar oft og 23% stundum. Þegar á heildina er litið er það niðurstaðan að 

fyrir meginþorra þátttakenda í könnuninni er svarið við spurningunni neikvætt þar sem 

aðeins lítill hluti hópsins fær launahækkanir eða framgang í starfi vegna náms sem stundað 

var samhliða starfi.  

 

Spurning D. Er sú áhersla sem stjórnvöld Evrópu leggja á starfshæfni og ævinám, og fram 

kemur í svonefndu Bologna ferli, í samræmi við hlutverk og eðli starfsemi stéttarfélaga við 

að bæta kjör félagsmanna?  

Með því að stéttarfélög hvetji félagsmenn sína til að afla sér menntunar, styðji þá í verki 

með því að koma á fót menntunarsjóðum sem greiða kostnað að hluta eða í heild, leiti eftir 

valkostum og kynni þeim sem minnsta formlega menntun hafa og síður bera sig eftir að 

nýta þau tækifæri sem eru í boði, þá eru stéttarfélög að vinna að sömu markmiðum og fram 

koma í Bolognaferlinu um starfshæfni og ævinám. Þrátt fyrir að niðurstöður rannsóknar 1 
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sýni að aðeins rétt rúm 20% þeirra sem stunduðu nám samhliða starfi síðastliðin þrjú ár 

segist hafa fengið kjarabót eða stöðuhækkun vegna námsins þá má leiða líkur að því að 

allur hópurinn hafi aukið við starfshæfni sína með því námi sem stundað var. Einnig má 

leiða líkur að því að sá hópur sem minnsta menntun hafði fyrir og síst bar úr býtum 

kjarabætur eða stöðuhækkun vegna námsins hafi eigi að síður, með því að stunda nám 

samhliða starfi, aukið starfshæfni sína og þar með tryggt frekar stöðu sína í starfsumhverfi 

þar sem í síauknum mæli er gerð krafa um háskólapróf þegar ráðnir eru til starfa nýir 

starfsmenn. 

Með þessum rökum og tilvísun í fræðilega umfjöllun og einnig með vísan til umfjöllunar um 

spurningar A – D hér á undan er það niðurstaða höfundar að svarið við spurningu D sé 

jákvætt, en það er að sú áhersla sem stjórnvöld Evrópu leggja á starfshæfni og ævinám, og 

fram kemur í svonefndu Bologna ferli, í samræmi við hlutverk og eðli starfsemi stéttarfélaga 

við að bæta kjör félagsmanna. 

Af umfjöllun sem á undan er gengin má draga saman eftirfarandi: Þörf atvinnulífsins fyrir  

hækkað menntunarstig og aukna starfshæfni einstaklinga eykst stöðugt. Fólk sem fætt er 

eftir 1980 og þeir sem lokið hafa stúdentsprófi er mjög meðvitað um mikilvægi þess að 

halda við eigin starfshæfni og leitar að eigin frumkvæði eftir valkostum til að efla sig til 

starfa með menntun og þjálfun. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Hróbjarts Árnasonar, 

Höllu Valgeirsdóttur og Svövu Guðrúnar Sigurðardóttur (2010) eru margar hindranir í 

veginum fyrir því að sá hópur sem hefur lægst formlegt menntunarstig sæki og nýti sér þá 

valkosti sem þeim bjóðast. Stéttarfélög eru gegnum félagsaðild í aðstöðu til að ná sambandi 

við þann hóp starfsfólks á vinnumarkaði sem hefur lægst menntunarstig og sækir sér síst 

menntun eða þjálfun að eigin frumkvæði. Þessum hópi geta stéttarfélög boðið eða bent á 

leiðir sem henta eða hvatt einstaklingana til að skoða og nýta sér þá valkosti sem eru í boði 

til að efla eigin starfshæfni. Menntun umfram lokapróf úr framhaldsskóla virðist samkvæmt 

niðurstöðum launakannana gefa kost á launahækkunum eða betur launuðum störfum. Með 

því að greina þarfir þeirra félagsmanna sem minnsta menntun hafa, leita leiða til að finna 

þeim menntunarkosti við hæfi, og síðan að kynna þeim leiðirnar og hvetja þá til að nýta sér 
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það sem er í boði, þá eru stéttarfélög að vinna að því að stækka þann hóp sem eykur eigin 

starfshæfni og verður þar með eftirsóttara og betur launað vinnuafl. 

Eins og fram kemur í stefnuyfirlýsingu SSF, (Stjórn SSF, 2010) þá á menntun og fræðsla 

að vera fyrirferðarmikill þáttur í starfi samtakanna.  Stéttarfélagið hefur áratugum saman 

sinnt sérhæfðri fræðslu fyrir trúnaðarmenn og þá einkum um fagleg og félagsleg efni. SSF 

hefur frá árinu 1999 leitað samstarfs við aðila til að bjóða fram valkosti sem henta 

félagsmönnum til að efla hæfni og færni sína. Þessi viðleitni samtakanna er í beinum 

samhljómi við markmið Bologna ferlisins um starfshæfni og ævinám. Einnig er það starf sem 

stéttarfélagið SSF hefur unnið að frá árinu 2000 til að hækka menntunarstig félagsmanna 

sinna beinlínis í samræmi við 6. markmiðið sem fram kemur í áætlun um Ísland 2020 sem 

ríkisstjórn Íslands setti fram í ársbyrjun 2011. Þetta starf er aðferð samtakanna til að koma 

til móts við og efla áhuga félagsmanna á að stunda nám samhliða starfi en eins og fram 

kemur er mikill áhugi á því að stunda nám samhliða starfi. Fram kemur að 29% svarenda í 

könnunum 2007, 2008  og 2010 hafa stundað nám samhliða starfi undanfarin þrjú ár. Einnig 

kemur þar fram mikill áhugi á námi á næstu þrem árum eða  26% í elsta hópnum 55 – 68 

ára upp í 79% í yngsta hópnum sem er 18 – 24 ára. Væntanlega má skýra þennan 

námsáhuga að hluta með því að launakannanir sýna að menntunarstig er sá þáttur sem 

stýrir mest hvaða laun fólk á kost á að fá fyrir vinnu sína.  

Af framansögðu (umfjöllun um spurningar A - D) vill höfundur þessarar ritgerðar draga 

þá ályktun að rannsóknarspurningunni megi svara játandi. Það er að segja að stéttarfélög 

eiga aðra aðkomu að því að bæta kjör félagsmanna en með formlegum kjarasamningum.   

Sú viðleitni og það frumkvæði sem stéttarfélagið SSF hefur sýnt er í samræmi við álit 

Patricson og Ranzijn (2003) sem segja að með því að stéttarfélög styðji við menntun 

félagsmanna og leiti leiða til að efla hana séu félögin að renna auknum stoðum undir tilvist 

sína ásamt því að efla starfshæfni félagsmanna. Með þessum aðgerðum er félagið að vinna 

sýnileg verk í þágu félagsmanna.  Á svipuðum nótum eru Lazes og Savage (2000) en þeir 

segja að menntun sé undirstaðan og þá ekki síst menntun sem bætir við þekkingu 

félagsmanna á efnahagsmálum og öðrum utanaðkomandi þáttum sem félagsmenn verða að 

geta staðið skil á. Stéttarfélög þurfa að hafa þekkingu og yfirsýn yfir efnahagslega þætti sem 
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varða  hag félagsmanna og jafnvel að vera tilbúin til að leggja í rannsóknir á því sviði. 

Niðurstaða þessarar rannsóknar er í ætt við hugmyndafræði um fjölhyggju sem kom fram 

hjá Fox (1966) en af þeim má sjá að margir aðilar hafa skyldur við og aðkomu að menntun 

starfsmanna á vinnumarkaði. Nægir þar að vísa til opinberra aðila, fyrirtækja og stofnana og 

síðast en ekki síst stéttarfélaga. Stéttarfélög eru ekki bara hagsmunafélög heldur einnig 

samfélagslegar stofnanir og þar með segir Dawkins (2010) að stéttarfélög hafi í eðli sínu 

félagslega ábyrgð, félagslega skuldbindingu og síðast en ekki síst siðferðilega skuldbindingu 

bæði við félagsmenn og samfélagið. Hann leggur til að stéttarfélögin noti þennan 

útgangspunkt, það er samfélagslega ábyrgð sína, til að vinna nánar með fyrirtækjum að 

bættu siðferði og samfélagslegri sýn á viðfangsefni aðila vinnumarkaðarins. Með því að 

tileinka sér þetta sjónarhorn séu stéttarfélögin einnig að endurnýja félagslegan samning 

sinn við umhverfið og þess vegna er mikilvægt fyrir stéttarfélög að eiga sér vettvang í 

umræðunni um samfélagsábyrgð. Þessa samfélagsábyrgð sýna þau með ýmsum hætti í 

verki en ein markviss leið til að efla félagsmenn til starfa gengur út á að efla vitund þeirra 

um eigin starfshæfni og mikilvægi þess að viðhalda henni.  

 

6.2 Takmarkanir rannsókna  

 

Rannsókn 1: Þrjár spurningar sem settar voru sérstaklega vegna þessa verkefnis inn í 

Launakönnun SSF 2007, 2008 og 2010.  

Takmarkanir : 

Þær þrjár spurningar sem settar voru aukalega inn í launakannanir SSF í þrjú skipti gefa 

yfirsýn yfir hve stórt hlutfall þátttakenda hefur stundað nám samhliða starfi undanfarin 3 

ár, hve stórt hlutfall hefur áhuga á að stunda nám samhliða starfi næstu 3 ár og hve stórt 

hlutfall þeirra sem stundaði nám samhliða starfi undanfarin 3 ár taldi sig fá umbun í formi 

stöðuhækkunar eða hærri launa hjá fyrirtækinu sem þeir starfa hjá. Ekki er spurt um hvort 

þátttakendur hafi fengið tilfærslu að eigin ósk í áhugaverðari viðfangsefni eða hvort þeim 

finnist þeir vera að þróast í starfi sínu. Hér er einungis spurt um afmarkaða þætti vegna 
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þess að ekki var rými fyrir fleiri spurningar.  Í þessum þrem spurningum er ekki komið inn á 

hið fjölbreytta fræðsluframboð sem er hverju sinni innan fjármálafyrirtækjanna. 

 

Rannsókn 2.a. Umsóknargögn um styrki úr menntunarsjóði SSF vegna náms sem  

félagsmenn stunda í opinbera skólakerfinu. 

Takmarkanir : 

Umsóknir um styrki til Menntunarsjóðs SSF gefa ekki tæmandi upplýsingar um allt það 

nám sem félagsmenn SSF stunda samhliða starfi. Vitað er að einhver hluti félagsmanna fær 

kostnað við sitt nám greiddan að fullu frá fyrirtækinu sem þeir starfa hjá og umsóknir frá 

þeim lenda því utan þeirra  gagna sem hér voru greind.  

 

Rannsókn 2.b.  Árangur af námi á námsbrautinni  Hagnýtar fjármála og viðskiptagreinar í 

MK. 

Takmarkanir :  

Hér voru einungis greindar upplýsingar sem felast í umsóknargögnum um þennan hóp.  

Fyrir stéttarfélagið og fyrirtækin sem þetta fólk starfar hjá getur verið eftirsóknarvert að 

greina nánar hve stór markhópur er enn til staðar fyrir þetta nám, það er að segja hve 

margir starfsmenn fjármálafyrirtækja sem ekki hafa lokið framhaldsskólaprófi hafa 

hugsanlega áhuga á þessu námi ef það verður kynnt fyrir þeim? Hvaða áhugi er fyrir hendi 

hjá einstaklingum í þessum hópi á því að styrkja sig í starfi með frekara námi og þá jafnvel 

einnig að fá fram hvernig staðan er hjá hverjum og einum með áunnar einingar til 

stúdentsprófs. 

 

Rannsókn 2.c. Umsóknargögn þátttakenda í raunfærnimati. 

Takmarkanir : 

Sú greining sem hér var gerð á umsóknargögnum gefur frekar takmarkaða innsýn í 

samsetningu hópsins og bakgrunn hans. 
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Rannsókn 2.d. Eigindleg rannsókn á viðhorfum og upplifun þátttakenda í raunfærnimati 

og mat þeirra á árangri af því verkefni.  

Takmarkanir : 

Hér var um að ræða úrtak sem var 5% af heildarfjölda og spurningar einungis 9. Þetta er 

frekar lítið úrtak en þar sem um var að ræða eigindlega rannsókn gefa svörin ýmsar 

vísbendingar.   

6.3 Viðfangsefni til frekari rannsókna og hagnýtt gildi þeirra  

Innan fjármálafyrirtækja eru framkvæmdar margskonar mælingar á árangri af innra 

fræðslustarfi. Vel mætti hugsa sér að greina nánar efni og árangur af því fræðslustarfi með 

það að markmiði að kanna með ítarlegri hætti þátttöku í og árangur af innra fræðslustarfi 

fyrirtækjanna og hlutverk þess í að efla árangur og framgang starfsmanna innan 

fyrirtækjanna. Frá sjónarhorni stéttarfélagsins væri áhugavert að fá fram hvernig 

starfsmenn upplifa viðhorf yfirmanns, samstarfsmanna og eða fjölskyldu til þess að fólk 

stundar nám samhliða starfi. Sá stuðningur sem felst í jákvæðu viðhorfi þessara aðila getur 

riðið þann baggamun sem þarf til að starfsmenn leggi á sig það aukaálag sem 

óhjákvæmilega fylgir námi samhliða starfi. 

Þeir starfsmenn sem sóttu námsbraut í MK áttu velflestir að baki stutta eða brotakennda 

skólagöngu í framhaldsskóla. Áhugavert væri því að greina nánar þætti eins og: Hve stórt 

hlutfall hópsins er enn í starfi í sama fyrirtæki? Hafa laun þeirra breyst umfram 

kjarasamninga? Hefur staða þeirra breyst eða þeir fengið ný viðfangsefni? Á þetta fólk sér 

enn óuppfyllta drauma um frekara nám? Hve stór hluti hópsins hefur haldið störfum í þeim 

samdrætti og uppsögnum sem gengið hafa yfir fjármálafyrirtækin?  

Hér væri einnig ástæða til að framkvæma aðra og ítarlegri eigindlega könnun á stærra 

úrtaki úr þessum hópi til að undirbyggja frekar megindlega rannsókn sem næði til alls 

þýðisins og hefði að markmiði að rannsaka áhrif af raunfærnimatinu og möguleika á að 

tengja það meiri þekkingarleit af hálfu þessa hóps. Þar með einnig að fá fram þeirra sýn á 

leiðir til að styrkja stöðu þessa hóps á vinnumarkaði og efla starfshæfni hans.  
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Sá hópur sem gekk í gegnum raunfærnimatið hefur mikla starfsreynslu. Áhugavert er að 

greina nánar árangur af verkefninu og að hve miklu leyti viðhorf þessa hóps til þess að 

sækja sér aukna menntun og þjálfun í náinni framtíð hafa breyst. Með því að gera ítarlega 

megindlega rannsókn sem nær til allra þátttakenda má hugsa sér að fá fram niðurstöður 

sem jafnvel má yfirfæra á sambærilega hópa í öðrum starfsgreinum. Þar með fengist einnig 

sýn á hvaða leiðir eru færar til að nálgast þennan hóp og hvetja hann til dáða við að efla 

eigin sjálfstraust og starfshæfni til móts við breytilegar kröfur atvinnulífsins.  
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7 Lokaorð 

Eins og fram kemur í verkefninu hafa ýmis verkefni verið unnin á vegum SSF í því skyni að 

efla áhuga félagsmanna á eigin menntun og auka framboð valkosta sem henta til náms  

samhliða starfi. Í því skyni hefur verið leitað samstarfs við allmarga aðila. Ekki hefur farið 

fram formlegt mat á árangri af þessum verkefnum fyrir þátttakendur nema það sem fram 

kemur í þessu verki en ýmsar áhugaverðar greiningar eru í farvatninu. Mikilvægt er fyrir 

samtökin að halda áfram að greina og fylgjast með árangri af þessum verkefnum þannig að 

leggja megi drög að stöðumati og síðan framhaldsverkefnum við uppbyggingu þekkingar og 

færni félagsmanna sem leið til að efla starfshæfni þeirra enn frekar. Á þann hátt getur 

stéttarfélagið lagt félagsmönnum lið í viðleitni þeirra til að mæta þörfum og kröfum 

vinnumarkaðarins um uppfærða þekkingu og hæfni, Jafnframt er SSF þar með að leggja sitt 

af mörkum til að hækka menntunarstigið í samfélaginu, í beinu samræmi við markmið 

Bologna ferlisins.  

Höfundur vill að lokum sérstaklega þakka öllum samstarfsaðilum í fræðslu- og 

mannauðsdeildum fjármálafyrirtækjanna fyrir sérlega uppbyggilegt og gott samstarf á sviði 

fræðslumála fyrir félagsmenn SSF. Það er mikilvægt fyrir fulltrúa stéttarfélaga að geta átt 

opinská og hreinskilin samskipti og samstarf við þá aðila innan fyrirtækjanna sem sjá um 

fræðslumál. Það mikla samstarf sem verið hefur milli SSF og fræðsluaðila innan 

fjármálafyrirtækjanna er á margan hátt forsenda þeirra verkefna sem liggja til grundvallar 

þessari rannsóknarritgerð. Slíkt samstarf kemur ekki af sjálfu sér heldur byggir á 

gagnkvæmu trausti aðila. Er ekki á neinn hallað þó tilnefndur sé einn aðili, þáverandi 

fræðslustjóri Landsbankans Pétur Ó. Einarsson, sem strax var sérlega jákvæður fyrir 

þátttöku bankans í verkefninu Gildi starfa þegar leitað var eftir því við hann, fyrstan úr  hópi 

fræðslustjóra bankanna, að bankinn yrði þátttakandi í verkefninu og legði til fulltrúa í 

stýrihóp þess. Með hans sérlega hvetjandi viðbrögðum og samþykki við þátttöku var sleginn 

sá tónn sem hefur verið í samstarfi SSF um fræðslumál við öll fjármálafyrirtækin síðan.  

 

  



Aðkoma stéttarfélaga að  menntun og þjálfun starfsfólks á vinnumarkaði og Bologna ferlið. 

120 

8 Heimildaskrá  

Aidt, T. S. og Tzannatos, Z. (2008). Trade unions, collective bargaining and macroeconomic 
performance: a review. Industrial Relations Journal, 39 , 258–295. 

Alþýðusamband Íslands. (2011). Sótt frá www.asi.is: http://www.asi.is 

Álvarez, A. (2007). Value of work. Sótt frá www.value of work.org: 
http://www.valueofwork.org/documents/N-142-4.pdf 

Árni Magnússon. (2004). Inngangsorð. Í Ingólfur Ingvarsson og Samúel Ingi Þórisson (Ritstj.), 
Með oddi og egg, stéttarfélög á Íslandi (bls. 7). Reykjavík: Útgáfufélagið Frúin ehf. 

Ásta Snorradóttir. (2009). Líðan, heilsa og vinnuumhverfi starfsfólks í bönkum og 
sparisjóðum. Reykjavík: Vinnueftirlitið. 

Ásta Snorradóttir og Margrét Þorvaldsdóttir. (2011). Könnun á líðan, heilsu og 
vinnuumhverfi starfsfólks í fjármálafyrirtækjum 2011. Reykjavík: Vinnueftirlit ríkisins. 

Bacon, N. og Hoque, K. (2010). Union representation and training: The impact of Union 
Learning Representatives and the factors influencing their effectiveness. Human 
Relations, 64 , 387-413. 

Badigannavar, V. og Kelly, J. (2011). Partnership and organizing: An empirical assessment of 
two contrasting approaches to union revitalization in the UK. Economic and Industrial 
Democracy, 32 , 5–27. 

Bailey, J., Price, R. og Esders, L. P. (2009). Marketing unions to young People: Recruiting and 
rusting on. Labour, Capital and Change, 23rd conference (bls. 1 - 12). Newcastle: the 
Association of Industrial Relation Academics of Australia and New Zealand. 

Ball, M. J. (2009). Learning, labour and employability. Studies in the Education of Adults, 41 , 
39-52. 

Bates, R. A. og Phelan, K. C. (2002). Characteristics of a Globally Competitive Workforce. 
Advances in Developing Human Resources, 4 , 121-132. 

Beardwell, I., Holden, L. og Claydon, T. (2004). Human Resource Management, A 
contemporary approach. Harlow: Pearson. 

Boyett, J. og Boyett, J. (1998). The Guru guide: The best ideas of the top management 
thinkers Stephen Covey, Peter Drucker, Warren Bennis and others. New York: John 
Wiley & Sons,Inc. 

Capacent. (2011). Launakönnun 2004. Sótt frá http://www.ssf.is/utgafa/kannanir-
ssf/launakonnun-2004/ 



Aðkoma stéttarfélaga að  menntun og þjálfun starfsfólks á vinnumarkaði og Bologna ferlið. 

121 

Capacent. (2008). Launakönnun 2008. Sótt frá 
http://www.ssf.is/files/SSFlaunakonnun_110608_943757115.pdf 

Capacent. (2011). Launakönnun SSF 2007. Sótt frá 
http://www.ssf.is/files/611048165launakönnun%202007.pdf 

Capacent. (2010). Launakönnun SSF. Reykjavík: SSF. 

Capacent. (2010). Launakönnun SSF. Sótt frá 
http://www.ssf.is/files/4020391_SSF_launakonnun_NETUTGAFA_041110_460828888.
pdf 

Clarke, M. og Patricks, M. (2008). The new covenant of employability. Australia Employee 
Relations, 30 , 121-141. 

Connell, P. (1999). Adults in training: An international comparison of continuing education 
and training. OECD. 

Dawkins, C. (2010). Beyond Wages and Working Conditions: A Conceptualization of Labor 
Union Social Responsibility. Journal of Business Ethics, 95 , 129–143. 

de Hauw, S. og Ans De Vos, J. (2010). Millennials’ Career Perspective and Psychological 
Contract Expectations: Does the Recession Lead to Lowered Expectations? Springer 
Science+Business Media, 293-302. 

Drucker, P. F. (1996). The Effective Executive. New York: Harper & Row. 

Dufour, C. og Hege, A. (2010). Transfer: The legitimacy of collective actors and trade union 
renewal. European Review of Labour and Research,16 , 351 - 367. 

Elgar, E. (2002). Education, Training and Employment Dynamics. Transitional Labour 
Markets in the European Union. Economics of Education Review, 22 , 646. 

Elman, C. og O’ Rand, A. M. (1998). Midlife Entry into Vocational Training: A Mobility 
Model. Social Science Research, 27 , 128–158. 

Elman, C. og O’ Rand, A. M. (2002). Perceived Job Insecurity and Entry into Work Related 
Education and Training among Adult Workers. Social Science Research, 31 , 49–76. 

Esterberg, K. G. (2002). Qualitative methods in social research. Boston: McGraw-Hill. 

Eurostat. (2011). Eurostat. Sótt frá 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

Fagiano, D. (1993). Training is the new job security. Management Review , 4. 



Aðkoma stéttarfélaga að  menntun og þjálfun starfsfólks á vinnumarkaði og Bologna ferlið. 

122 

Félagsvísindastofnun HÍ. (2011). Launakönnun 1996. Sótt frá www.ssf.is: 
http://www.ssf.is/files/972933523LaunakonnunSIB%201996.pdf 

FISAC. (2006). Flexicurity in the finance sector. Rome: FISAC/CGIL. 

Forrester, K. P. (2001). Modernised learning: An emerging lifelong agenda by British trade 
unions? Journal of Workplace Learning, 13 , 318-325. 

Forrier, A. og Luc, S. (2003). Temporary employment and employability: training 
opportunities and efforts of temporary and permanent employees in Belgium. Work, 
employment and society, 17 , 641-666. 

Forsætisráðuneytið. (2011). Ísland 2020 – sókn fyrir atvinnulíf og samfélag. Reykjavík: 
Forsætisráðuneytið. 

Fox, A. (1966). Industrial Sociology and Industrial Relations, Research Paper 3. London: 
HSBQ. 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. (16. júní 2011). Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Sótt 5. apríl 
2011 frá www.frae.is: http://www.frae.is/frettir/nr/281/ 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. (2009). Hvað áttu við? Gátt, ársrit um framhaldsfræðslu , 69. 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. (2011). Hvað áttu við? Gátt, ársrit um framhaldsfræðslu , 83. 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. (2004). Mat á raunfærni í atvinnulífinu, Value of vork. 
Reykjavík: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. 

Fugate, M., Kinicki, A. J. og Asforth, B. E. (2004). Employability: A psycho-social construct, 
its dimensions, and applications. Journal of Vocational Behaviour, 65 , 14-38. 

Goh, E. og Green, F. (1997). Trade unions as agents for skill formations: The case of 
Singapore. International Journal of Training and Development, 1 , 230-245. 

Guðfinna Harðardóttir. (2008). Viðhorf stjórnenda í verslun til færni miðaldra og eldra 
starfsfólks. Reykjavík: Háskóli Íslands. 

Gylfi Arnbjörnsson. (7. 12 2008). www.mbl.is. Sótt 23. desember 2011 frá www.mbl.is: 
http://mbl.is/greinasafn/grein/1259023/?item_num=0&searchid=0cdc4d65c4d3523ee
cb0d1672ceac35321d4bced 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson. (2009). Sveltur sitjandi kráka en fljúgandi fær". Sótt 28. 
desember 2011 frá http://lme.lausn.is/do c/272 

Hagstofa Íslands. (2011). Hagstofa Íslands. Sótt 28. desember 2011 frá www.hagstofa.is: 
http://hagstofa.is/?PageID=2594&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN01001%26ti=At
vinnu%FE%E1tttaka%2C+atvinnuleysi%2C+vinnut%EDmi+og+fj%F6ldi+starfandi+eftir+%



Aðkoma stéttarfélaga að  menntun og þjálfun starfsfólks á vinnumarkaði og Bologna ferlið. 

123 

E1rsfj%F3r%F0ungum+2003%2D2011++++%26path=../Database/vinnumarkadur/ranns
oknir/%26lang=3%26units=F 

Helga Rún Runólfsdóttir. (2011). Atvinnuhæfni á tímum óvissu. Reykjavík: Háskóli Íslands. 

Hildur Friðriksdóttir, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Kristinn Tómasson. (2002). Könnun á 
líðan, vinnuumhverfi og heilsu starfsfólks í útibúum banka og sparisjóða. Reykjavík: 
Vinnueftirlitið. 

Hillage, J. og Pollard, E. (1998). Employability: Developing a framework for policy analysis. 
Nottingham: DfEE. 

Hróbjartur Árnason, Halla Valgeirsdóttir og Svava Guðrún Sigurðardóttir. (2010). Hvers 
vegna koma þau ekki? Þátttaka fólks með stutta formlega skólagöngu. Gátt, Ársrit um 
framhaldsfræðslu , 6-19. 

Hyman, R. (2001). Understanding European Trade Unionism, Between Market, Class & 
Society. London: Sage. 

Ingi Rúnar Eðvarðsson. (án dags.). Sótt 28. desember 2011 frá 
http://staff.unak.is/not/ire/Erindi/Sveigjanleiki_files/frame.htm 

Ingólfur Ingvarsson ritstj. (2004). Ávarp félagsmálaráðherra. Í Með oddi og egg. Stéttarfélög 
á Íslandi (bls. 7). Reykjavík: Útgáfufélagið Frúin. 

Janssens, M., Sels, L. og Van Den Brande, I. s. (2003). Multiple Types of Psychological 
Contracts: A Six-cluster Solution. Human Relations, 56 , 1349-1378. 

Jón Torfi Jónasson og Andrea Dofradóttir. (2010). Þátttakendur í fræðslu á Íslandi: 
Niðurstöður úr vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunnar 2003. í Gátt, ársrit um 
framhaldsfræðslu , 9. 

Kalyal, H. J., Berntson, E., Baraldi, S., Näswall, K. og Sverke, M. (2010). The moderating role 
of employability on the relationship between job insecurity and commitment to 
change. Economic and Industrial Democracy, 31 , 327–344. 

Kanter, R.M. og Smith, V. (2010). Enhancing employability: Human, cultural, and social 
capital in an era of turbulent unpredictability. bls. 279-309. 

Katrín Ólafsdóttir. (2008). Er íslenskur vinnumarkaður sveigjanlegur? Reykjavík: 
Viðskiptadeild háskólans í Reykjavík. 

Kickul, J. og Liao-Troth, M. A. (2003). The meaning behind the message: Climate 
perceptions and the psychological contract. Mid - American Journal of Business, 18 . 



Aðkoma stéttarfélaga að  menntun og þjálfun starfsfólks á vinnumarkaði og Bologna ferlið. 

124 

Knight, P. T. og Yorke, M. (2002). Employability through the curriculum. Tertiary Education 
and Management, 8 , 261–276. 

Kuijpers, M. A., Schyns, B. og Scheerens, J. (2006). Career Competencies for Career Success. 
The Career Development Quarterly, 55 , 168-178. 

Lassnigg, L. (2005). Lifelong learning, school to work and labour market transitions. position 
paper workpackage 4. Amsterdam: SISWO/Social Policy Research. 

Launanefnd ASÍ og SA. (2001). Niðurstaða launanefndar ASÍ og SA um samningsforsendur . 
Reykjavík: MBL. 

Lazes, P. og Savage, J. (2000). Embracing the future: Union strategies for the 21st century. 
Journal For Quality And Participation, 23 , 18-23. 

Lára Júlíusdóttir. (1995). Stéttarfélög og vinnudeilur. Reykjavík: Alþýðusamband Íslands. 

Lefresne, F. (1999). Employability at the heart of the European employment strategy. 
European Review of Labour and Research, 5 , 460-480. 

Leiken, S. (2002). New Jobs For Labor Unions. New York Times (Late Edition East Coast) Aug. 
31 , 15. 

Lucifora, C. (1998). The impact of unions on labour turnover in Italy: Evidence from 
establishment level data. International Journal of Industrial Organization, 16 , 353–376. 

Marklund, M. og Sverke, S. (2006). Predicting Perceived Employability: Human Capital or 
Labour Market Opportunities? Economic and Industrial Democracy, 27 , 223-244. 

Marks, A. og Huzzard, T. (2010). Employability and the ICT worker: a study of employees in 
Scottish small businesses. New Technology, Work and Employment 25 , 167-181. 

Martella, R. C., Nelson, R. og Marchand-Martella, N. E. (2002). Research methods, Learning 
to become a critical research consumer. Boston: Allyn and Bacon. 

Maurer, T. J. (2001). Career-relevant learning and development, worker age, and beliefs 
about self-efficacy for development. Journal of Management, 27 , 123–140. 

McIlroy, J. (2003). Lifelong Learning: Trade unions in search of a role. Í E. J. Leicester 
(Ritstj.), Lifelong learning: Education Across the Lifespan (bls. 300-312). London: 
Routledge Falmer. 

McQuaid, R. W. og Lindsay, C. (2005). The Concept of Employability. Urban Studies, 42 , 
197-219. 

Noe, R. A. (2005). Employee Training and Development. Third edition. International edition: 
McGraw Hill. 



Aðkoma stéttarfélaga að  menntun og þjálfun starfsfólks á vinnumarkaði og Bologna ferlið. 

125 

OECD. (2001). Science, technology and industry scoreboard: towards a knowledge-based 
economy. Paris: OECD. 

Ottersten, E. K. og Jennett, N. (2004). What Role for International Financial Institutions in 
Human Capital Formation? European Journal of Education, 39 , 139-150. 

Ólafur Einarsson. (1970). Upphaf Íslenskrar verkalýðshreyfingar 1887 - 1901. Reykjavík: 
MFA. 

Patrickson, M. og Ranzijn, R. (2003). Employability of Older Workers. Equal Opportunities 
International, 22 , 50-63. 

Rigby, M. (2002). Spanish trade unions and the provision of continuous training: 
Partnership at a distance. Employee Relations, 24 , 500-515. 

Rousseau, D. (1995). Psychological Contracts in Organizations. Thousand Oaks, California: 
Sage. 

Samtök fjármálafyrirtækja. (2011). Samtök Fjármálafyrirtækja. Sótt 21. desember 2011 frá 
www.sff.is: http://www.sff.is/frettir/frettir/nr/843 

Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja. (2010). Fundargerð 44. þings SSF. Fundargerð 44. 
þings Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja haldið á Hótel Selfossi dagana 18. - 19. 
mars 2010 (bls. 28). Reykjavík: SSF. 

Scholarios, D., Van der Heijden, B. I., Van der Schoot, E., Bozionelos, N., Epitropaki, O., 
Jedrzejowicze, P., o.fl. (2008). Employability and the psychological contract in European 
ICT sector SMEs. The International Journal of Human Resource Management, 19 , 1035-
1055. 

Seath, I. (1992). Managing Service Quality. TQM International , 185-187. 

Sheldon, P. og Thornthwaite, L. (2005). Employability skills and vocational education and 
training policy in Australia: An analysis of employer association agendas. Asia Pacific 
Journal of Human Resources, 43 , 404-425. 

Sieben, I. (2007). Does training trigger turnover – or not? The impact of formal training on 
graduates’ job search behavior. Work, employment and society, 21 , 397–416. 

Sigurlína Davíðsdóttir. (2003). Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir? Í Sigríður 
Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (Ritstj.), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 
heilbrigðisvísindum. (bls. 219 - 235). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Silla, I., De Cuyper, N., Gracia, F. J., Peiro, J. M. og De Witte, H. (2009). Job Insecurity and 
Well-Being: Moderation by Employability. Happiness studies, 10 , 739–751. 



Aðkoma stéttarfélaga að  menntun og þjálfun starfsfólks á vinnumarkaði og Bologna ferlið. 

126 

Smith, V. (2010). Enhancing employability: Human, cultural, and social capital in an era of 
turbulent unpredictability. Human Relations,  63 , 279-309. 

Stjórn SSF. (2010). Skýrsla stjórnar SSF fyrir tímabilið 15. apríl 2007 - 18. mars 2010. 
Reykjavík: SSF. 

Stjórnarráðið. (21. 03 2009). Samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnar Samfylkingarinnar og 
Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs. Sótt 21. 12 2011 frá www.stjr.is: 
http://www.stjr.is/Stefnuyfirlysing/ 

Svanur Kristjánsson . (1976). Íslensk verkalýðshreyfing. Reykjavík: Örn og Örlygur. 

The Austrian federal ministry of science and research. (april 2011). Towards the European 
higher education area, the Bologna process. Sótt 26. apríl 2011 frá 
www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents: 
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/Bologna_booklet
_professional.pdf 

Transnational Project CS/2006/0375. (2007). Flexicurity in the Financial Sector in Europe. 
Reports from the European Project promoted by Fisac/Cgil and sponsored by the 
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Rome: 
Fisac/Cgil. 

Una Eyþórsdóttir. (2011). „Hetja eða hornkerling.“ Atvinnumöguleikar, hæfni og væntingar 
miðaldra stjórnenda á íslenska vinnumarkaðnum. Reykjavík: Háskóli Íslands. 

Upchurch, M., Taylor, G. og Mathers, A. (2009). The Crisis of “Social Democratic” Unionism 
The “Opening up” of Civil Society and the Prospects for Union Renewal in the United 
Kingdom, France, and Germany. Labor Studies Journal, 34 , 519-542. 

Vinnumálastofnun. (2010). Ársskýrsla . Reykjavík: Vinnumálastofnun. 

Warhurst, C. (2008). The knowledge economy, skills and government labour market 
Intervention. UK Policy studies, 29 , 71-86. 

www.ki.is. (án dags.). Kennarasambandið. Sótt 21. december 2011 frá www.ki.is: 
http//www.ki.is 

 

 

 

  



Aðkoma stéttarfélaga að  menntun og þjálfun starfsfólks á vinnumarkaði og Bologna ferlið. 

127 

 

Fylgiskjalaskrá  

Fylgiskjal 1 Spurningalisti vegna staðlaðrar viðtalskönnunar.  

Fylgiskjal 2 Skráning svara úr viðtalskönnun.  

Fylgiskjal 3 Bréf til skólameistara MK – beiðni um aðgang að gögnum um nemendur á 

námsbraut í Hagnýtum fjármála og viðskiptagreinum. 

 

  



Aðkoma stéttarfélaga að  menntun og þjálfun starfsfólks á vinnumarkaði og Bologna ferlið. 

128 

Fylgiskjal 1 Spurningalisti vegna viðtalskönnunar 

Spurningar sem lagðar voru fyrir þá sem höfðu nýtt sér raunfærnimat sem boðið var upp 

á í samstarfi SSF og bankanna. Framkvæmt með símtölum þann 20. apríl 2010 

Rannsóknarspurningar: 

1. Er starfsfólk á vinnumarkaði líklegra til að taka tilboði um menntun eða fræðslu sem 

kemur frá stéttarfélaginu heldur en ef það kemur frá fyrirtæki eða opinberum 

fræðsluaðila? 

2. Taka starfsmenn með litla formlega menntun síður frumkvæði í að auka við 

menntun sína en þeir sem hafa stúdentspróf eða meira? 

Opnar spurningar fyrir viðtöl sem jafnframt getur hugsanlega orðið grunnur að 
spurningalisti fyrir magnbundna rannsókn ef út í hana verður farið síðar.  

 
Forsendur:  

Nafn,  
Starfsaldur í banka? 
Fæðingarár – til að hafa svar við R2 þá einnig menntun 
Fjöldi námseininga á framhaldsskólastigi sem þú hefur lokið? 
 
1. Af hverju ákvaðstu að taka þátt í raunfærnimati? 

2. Skiptir það þig máli hvaðan svona tilboð eins og raunfærnimat kemur? 

3. Hvað kom þér mest á óvart í ferlinu? Hvað var mesta áskorunin fyrir þig í þessu ferli?  

4. Hvað var það sem hvatti þig til helst þess að ljúka við raunfærnimatið?  

5. Hverju hefur það breytt fyrir þig að fara í gegnum raunfærnimat? Breyttist þitt eigið 
viðhorf til sjálfrar þín?  

6. Hvað með  viðhorf, fjölskyldunnar eða  samstarfsfélaganna – breyttust þau?   

7. Hefur þú ákveðið hvað tekur við næst hjá þér eins og til dæmis - hefur þú að spurst 
fyrir um  tilfærslu í starfi, eða langar þig að mennta þig meira?  

8. Eru einhverjar breytingar sem  þú  hefðir viljað sjá á því hvernig raunfærnimatið var 
framkvæmt - svona eftir á að hyggja?  

9. Eru einhverjar aðgerðir eða stuðningur eftirá sem, þér dettur í hug að myndi auka líkur 
á að þátttakendur í raunfærnimati  haldi áfram og byggi á einhvern hátt ofan á niðurstöður 
raunfærnimatsins?  

10. Annað sem þú vilt bæta við að lokum, eitthvað um framkvæmd raunfærnimatsins 
eða lærdóm af því?   
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Fylgiskjal 2  Svör við viðtalskönnun  

Svör birt í sömu röð og viðtöl voru tekin þann 20. apríl 2011. 
 
Viðtal 1 

„Starfsaldur í banka?“ „22“ 

„Fjöldi námseininga á framhaldsskólastigi sem þú hefur lokið?“ „Ekki 2 ár.“ 

 
1. ,,Af hverju ákvaðstu að taka þátt í raunfærnimati ?” 
„Það var nýbúið að segja mér upp og stelpurnar sögðu mér frá þessu hérna í bankanum 

og mér fannst þetta svolítið spennandi í upphafi en svo fannst mér þetta bara rosalega 
erfitt af þvi að við áttum að fara svo djúpt í hvað okkur fyndist um okkur. Og ég náttúrlega 
nýubúin að missa vinnuna þannig að mér fannst þetta svolítið erfitt – að meta mig en það 
tókst að lokum en ég ætlaði nú eiginlega að hætta í miðju kafi og bara borga þennan pening 
af því mér fannst þetta eiginlega ekki passa fyrir mig en ég lét leiðast og hélt áfram og fór 
svo til yfirmanns mínns og var búinn að gera matið um mig og hann eiginlega sagði við mig 
Björg þú ert miklu hærri í þessu og hinu og þá var ég búin að meta mig miklu lægri af því 
mér fannst ég þú veist ekki af því það var nýbúið að segja mér upp að þá væri það af því ég 
væri ekki svona og hinsegin og eitthvað. Svo bara þegar ég fór út frá honum þá var ég bara 
mörgum sentimetrum hærri af því hann sagði að þetta var bara út af samdrætti hjá okkur 
við þurftum að segja upp ekki út af því þú varst eitthvað léleg og eitthvað. Og svo hringdu 
þeir í mig ... ári seinna ég var búin að vera á launumí sex mánuði og svo náttúrlega átti ég 
eftir sumarfríið mitt orlof og allt þetta þannig að ég eiginlega var á launum í ár og þeir 
hringdu í mig tíu dögum eftir að ég var  hætt á launaskrá og buðu mér vinnu aftur. Þannig 
að það var bara algjör happdrættisvinningur.“ 

„ Þannig að þú fékkst bara sjálfsvirðinguna aftur með því að fara í þetta.”  
„Já stelpurnar voru rosalega hissa á mér af því að ég fór ekkert að leita mér að vinnu. Ég 

sótti um eina vinnu svona með hangandi hendi og var ekkert, skrifaði umsóknina eiginlega 
þannig að ég vissi að ég myndi ekkert fá það – ég var einhvernveginn ekkert tilbúin til þess 
að fara að vinna. Ég ákvað bara að njóta þess að vera í þessu fríi í ár og sjá svo bara til. Og 
svo bara kom þetta upp í hendurnar á mér og ég er að verða búin að vera ár.“ 

 

2. „Skiptir það þig máli hvaðan svona tilboð eins og raunfærnimat kemur?“ 
„Nei það skipti mig engu máli.“ 

 
3. „Hvað kom þér mest á óvart í ferlinu? Hvað var mesta áskorunin fyrir þig í þessu ferli?“ 
„Þetta var rosalega erfitt fyrir mig að meta mig fannst mér af því ég var ekki í vinnu í 

bankanum og eins og ég sagði að vera nýbúið að segja manni upp það fannst mér bara mjög 
erfitt að að meta mig en það tókst sko fyrir rest en það reyndi á að ljúka þessu.“ 
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4. „Hvað var það sem hvatti þig til helst þess að ljúka við raunfærnimatið? “ 
„Það voru samstarfsmenn aðallega þeir – auðvitað klárarðu þetta og það voru náttúrlega 

þau sem voru að vinna í þessu niður í Símey þau náttúrlega bara – ég hitti á einni sem var 
alveg mjög fín og hún bara sagði auðvitað þú bara klárar þetta það kemur bara í ljós hvernig 
þetta... og vertu bara jákvæð og þar sem ég var bara alveg í mínus yfir þessu, en ég hafði 
ógeðslega gott af þessu.“ 

 

5. „Hverju hefur það breytt fyrir þig að fara í gegnum raunfærnimat? Breyttist þitt eigið 
viðhorf til sjálfrar þín?“ 

„Þetta breytir því þannig að ég hugsa uh ef maður er að hvetja fólk að fara í svona eða 
þúst að gera svona möppu fyrir sig svona raunfærnismöppu að byrja bara strax sem 
unglingur það þarf að hvetja krakka af því þá bara er þetta í þessari möppu og þetta er bara 
nauðsynlegt fyrir fólk að fara í svona fólk sem er ekki búið að fara í háskóla eða 
framhaldsnám það er náttúrlega frábært að geta af því það eru svo margi sem eru búin að 
fara á allskonar námskeið og kúrsa sem er ekkert metið eða sem fólk finnst ekkert metið og 
svo allt í einu er þetta bara mörg ár sem fólk er búið að vera í einhverjum námskeiðum eða 
skóla sem því finnst ekkert mikið er sem er svo bara hellingur.“ 

 
6. „Hvað með  viðhorf, fjölskyldunnar eða  samstarfsfélaganna – breyttust þau? “ 
„Þeim fannst bara allt í lag i – hvatti mig til að halda áfram, vinnufélagarnir náttúrlega 

allir þegar þær vissu að ég var að hugsa um að hætta þá var bara hringt í mig og bara sagt 
þú hættir ekki neitt.“ 

 
7. „Hefur þú ákveðið hvað tekur við næst hjá þér eins og til dæmis - hefur þú að spurst 

fyrir um  tilfærslu í starfi, eða langar þig að mennta þig meira? “ 
„Ég var eiginlega búin að ákveða að fara í bókhaldarann sem er eitthvað ein önn eða 

eitthvað en svo bara fór ég ekkert í það það var kennt þegar mér var sagt upp þá var eftir 
eitthvað ein önn eða þarna þessu er skipt í þrjú atriði og þriðja atriðið var eftir og mér 
bauðst að fara í það en ég hugsaði bara ég fer á næsta ári í allan pakkan en svo var bara 
ekkert í boði að fara í bókhaldarann þegar mér hentaði. Það var ekki fyrr en annað hvert ár 
þannig að það voru ekki nógu margir sem sóttu um þannig að það var ákveðið að hafa þetta 
annað hvert ár.“ 

 
8. „Eru einhverjar breytingar sem þú hefðir viljað sjá á því hvernig raunfærnimatið var 

framkvæmt - svona eftir á að hyggja?“ 
„Nei þetta var bara fínt þetta var bara erfitt en þetta var bara fínt eins og þetta var bara 

erfitt af því það var nýbúi að segja mér upp og .. en annars var þetta bara fínt.“ 
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9. „Eru einhverjar aðgerðir eða stuðningur eftirá sem, þér dettur í hug að myndi auka 
líkur á að þátttakendur í raunfærnimati  haldi áfram og byggi á einhvern hátt ofan á 
niðurstöður raunfærnimatsins?“ 

„Meinarðu að fara áfram í nám? En það er bara þetta tímaleysi hjá fólki - fólk er með 
börn og fjölskyldur og það er bara eins og hjá mér þá setti það strik í reikninginn að ég fór 
ekki í þetta með vinnu “ 

”Þú ert samt búin að setja stefnuna á ákveðna hluti þegar það passar þér”   
„Já ég allavegana ætla ég að skoða það.“ 

 

10. „Annað sem þú vilt bæta við að lokum, eitthvað um framkvæmd raunfærnimatsins 
eða lærdóm af því? “  

„Nei þetta var bara gott á mig að takast á við þetta og lærði mjög mikið og þetta bara 
peppar mig upp að ég var miklu betri en ég hélt.“ 

 

 

Viðtal 2 

„Starfsaldur í banka?“  „16 ár“ 
„Fjöldi námseininga á framhaldsskólastigi sem þú hefur lokið?“ „0“ 
 
1. „Af hverju ákvaðstu að taka þátt í raunfærnimati?“ 
„Það var má segja fyrst og fremst hvatning frá yfirmanni til þess að gera það og svo 

kannski bara hérna löngun til þess að já læra eitthvað og vita hvað þetta gerir svo fyrir 
mann.“ 

 

2. „Skiptir það þig máli hvaðan svona tilboð eins og raunfærnimat kemur?“ 
„Nei ég það held ég ekki.“ 

 

3. „Hvað kom þér mest á óvart í ferlinu? Hvað var mesta áskorunin fyrir þig í þessu ferli?“ 
„Kannski hvað maður kann meira en maður heldur og hað hefur safnast upp í gegnum 

árin. Ætli það hafi ekki bara verið sjálfsmatið.“ 

 
4. „Hvað var það sem hvatti þig til helst þess að ljúka við raunfærnimatið?“ 
„Það var bara – þetta var bara rosalega skemmtilegt og tilhlökkun í að vita hvað kæmi út 

úr þessu svona í lokin.“ 

 

5. „Hverju hefur það breytt fyrir þig að fara í gegnum raunfærnimat? - Breyttist þitt eigið 
viðhorf til sjálfrar þín?“ 

„Já ég varð nú bara miklu ánægðari  með mig það er ekki spurning og dreif mig í hérna 
tók af stað í nám byrjaði aðeins fór og tók dönsku tvo áfanga.“ 
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6. „Hvað með  viðhorf, fjölskyldunnar eða  samstarfsfélaganna – breyttust þau?“  
„Fannst þetta mjög spennandi fyrir mig, fannst þetta alveg frábært og voru sum líka í 

þessu.“ 

 
7. „Hefur þú ákveðið hvað tekur við næst hjá þér eins og til dæmis - hefur þú að spurst 

fyrir um  tilfærslu í starfi, eða langar þig að mennta þig meira?“ 
„Ég hef frekar hugsað meira um að læra -helst held ég það yrði einhverskonar 

viðskiptafræði.“ 

 
8. „Eru einhverjar breytingar sem  þú  hefðir viljað sjá á því hvernig raunfærnimatið var 

framkvæmt - svona eftir á að hyggja?“ 
„Nei ég get ekki sagt það mér fannst þau standa vel að þessi og halda vel utan um 

okkur.“ 

 
9. „Eru einhverjar aðgerðir eða stuðningur eftirá sem, þér dettur í hug að myndi auka 

líkur á að þátttakendur í raunfærnimati  haldi áfram og byggi á einhvern hátt ofan á 
niðurstöður raunfærnimatsins?“ 

„Það var námsráðgjafi og sem að spallaði við okkur í lokin – hann skráði mig í dönskuna – 
það var ágætt svo er auðvitað undur okkur sjálfum komið að vinna áfram með þetta.“ 

 

10. „Annað sem þú vilt bæta við að lokum, eitthvað um framkvæmd raunfærnimatsins 
eða lærdóm af því? “  

„Já þetta hefur bara skilað meiri sjálfsánægju og maður veit betur hvernig maður 
stendur svona gagnvart vinnunni sinni og maður getur og maður veit að maður getur haldið 
áfram að læra.“ 

 

 

Viðtal 3 

„Starfsaldur í banka?“ „40“ 

„Fjöldi námseininga á framhaldsskólastigi sem þú hefur lokið?“ „1 ár kannski +“ 
 
1. „Af hverju ákvaðstu að taka þátt í raunfærnimati?“ 
„Ég vildi svona fá betri mynd af því hvar ég stæði mér fannst þetta forvitnilegt.“ 

 
2. „Skiptir það þig máli hvaðan svona tilboð eins og raunfærnimat kemur?“ 
„Nei – skipti ekki máli hvaðan gott kemur “ 

”en ef þetta kefði komið t.d. frá Mími símenntun?”   
„Nei ég hugsa ekki mér fannst stéttarfélagið svona nær mér.“ 
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3. „Hvað kom þér mest á óvart í ferlinu? Hvað var mesta áskorunin fyrir þig í þessu ferli?“ 
„Auðvitað er erfiðast þegar kemur svona að sjálfsmati, þegar maður þarf að fara að segja 

frá sjálfum sér sem maður hefur svo sem ekkert verið að gera. En það sem kom mér mest á 
óvart það er jú bara hvað ég á ennþá mikinn kraft eftir hvað ég gæti hugsað mér að fara að 
gera.“ 

 
4. „Hvað var það sem hvatti þig til helst þess að ljúka við raunfærnimatið?“  
„Auðvitað hugsaði ég á ákveðnum tímapunkti úff hvað er ég búin að koma mér í  ég er 

svo dugleg að koma mér í eitthvað – jú ég vildi klára þetta bara og fara í þetta mat svo ég 
sæi þá kannski – auðvitað veit ég hvað ég get en ég fengi þá staðfestingu á því hvað ég get.“ 

 

5. „Hverju hefur það breytt fyrir þig að fara í gegnum raunfærnimat? Breyttist þitt eigið 
viðhorf til sjálfrar þín?“ 

„Já það breyttist ég held bara að ég viti betur hvað ég get.“ 

 

6. „Hvað með  viðhorf, fjölskyldunnar eða samstarfsfélaganna – breyttust þau?“  
„Nei, nei þeim fannst þetta gott þetta vakti áhuga mínn á ég er nú með fjóra drengi alla 

hámenntaða í námi og ég svona gaf því meiri gaum og sjálf ætla ég að fara og sinna náminu 
sem mig hefur alltaf langað í  það er auðvitað hugsunin í dag.“ 

 

7. „Hefur þú ákveðið hvað tekur við næst hjá þér eins og til dæmis - hefur þú að spurst 
fyrir um  tilfærslu í starfi, eða langar þig að mennta þig meira?“ 

„Mig langar að mennta mig meira – mig langar að taka ensku í Háskólanum. Og það 
verður bara svona hobbíið mitt og svo fer vinnan að róast ég hef alltaf unnið mjög langan 
vinnudag. Þú horfir á kennitöluna mína og árafjöldann þá er ég ennþá full af orku og ég ætla 
að ég ætla að nota hana.“ 

 
8. „Eru einhverjar breytingar sem þú hefðir viljað sjá á því hvernig raunfærnimatið var 

framkvæmt - svona eftir á að hyggja?“ 
„Nei ég hugleiddi þetta svolítið þegar ég var í þessu ég ætlaði nú alltaf að drífa mig til 

hennar Gígju í svona áhugasviðskönnun.“ 

 
9. „Eru einhverjar aðgerðir eða stuðningur eftirá sem, þér dettur í hug að myndi auka 

líkur á að þátttakendur í raunfærnimati  haldi áfram og byggi á einhvern hátt ofan á 
niðurstöður raunfærnimatsins?“ 

„Þetta alla vega gaf mér feiknakraft. Ég held að eftirfylgni væri góð í þessu , það fyllast 
allir krafti við að taka þátt og það þarf kannski aðeins að fylgja því eftir að ýta við því.“ 

 

10. „Annað sem þú vilt bæta við að lokum, eitthvað um framkvæmd raunfærnimatsins 
eða lærdóm af því?“   

„Ég held ég hafi svosem ekki neitt við að bæta með það um hvernig þetta gekk og 
hvernig þetta var gert.“ 
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Viðtal 4 

„Starfsaldur í banka?“ „25“ 
„Fjöldi námseininga á framhaldsskólastigi sem þú hefur lokið?“ „1 ár“ 
 
1. „Af hverju ákvaðstu að taka þátt í raunfærnimati?“ 
„Mér fannst þetta vera eitthvað svona, það er náttúrlega búið að vera svona undanfarið 

að fólk hefur verið sagt upp vinnu og maður hugsar með sé að það sé kannski ágætt að fara 
í þetta þá fyrst þetta bauðst og maður veit svosem ekkert sjálfur hvað hvar maður hefur 
sína vinnu.“ 

 

2. „Skiptir það þig máli hvaðan svona tilboð eins og raunfærnimat kemur?“ 
„Já ég hugsa það – ég held að maður hafi tekið meira mark á því af því það kom frá 

stéttarfélaginu.“ 

 
3. „Hvað kom þér mest á óvart í ferlinu? Hvað var mesta áskorunin fyrir þig í þessu ferli?“ 
„Nú man ég það ekki – mér fannst svolítið erfitt að meta sjálfa mig en ..... viðtölin við 

yfirmann mér fannst það ekkert erfitt . ... mér fannst eiginlega erfitt þetta viðtal við 
viðskiptafræðinginn og með starfsmanni öðrum mér fannst það svolítið óþægilegt.“ 

 

4. „Hvað var það sem hvatti þig til helst þess að ljúka við raunfærnimatið?“  
„Mér fannst ekkert þannig erfitt að ég gæti ekki klárað þetta en aftur á móti ef ég á að 

segja alveg eins og er með heildina þá er ekkert þetta sko hefur ekkert komið mér að 
gagni.“ 

 

5. „Hverju hefur það breytt fyrir þig að fara í gegnum raunfærnimat? Breyttist þitt eigið 
viðhorf til sjálfrar þín?“  

Nei í rauninni ekki ég hef reyndar ekki farið í skóla eins og var verið að hvetja mann eða 
eitthvað svoleiðis í meira nám þannig að maður svona heldur bara í sitt sem maður hefur 
ennþá alla vega. 

 
6. „Hvað með viðhorf, fjölskyldunnar eða  samstarfsfélaganna, breyttust þau?“   
„Það var bara fínt þetta var voða fínt svona upp á að hugsa sig um hvað maður er búin 

að gera en kom ekki alveg að gagni en maður hugsar kannski frekar út í það hvað maður er 
búinn að læra og hvað er hægt að gera betur.“ 

 
7. „Hefur þú ákveðið hvað tekur við næst hjá þér eins og til dæmis hefur þú að spurst 

fyrir um tilfærslu í starfi eða langar þig að mennta þig meira?“ 
„Já ég er alltaf að velta því fyrir mér.“ 

”Hvað myndi þig langa að læra ef þú færir af stað?” 
„Veistu ég veit það ekki ég hef ekki hugmynd um það – alls ekki tungumál ... en 

viðskiptagreinar kannski.“ 
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8. „Eru einhverjar breytingar sem  þú  hefðir viljað sjá á því hvernig raunfærnimatið var 
framkvæmt - svona eftir á að hyggja?“ 

Nei ég held ekki.  

 
9. „Eru einhverjar aðgerðir eða stuðningur eftirá sem, þér dettur í hug að myndi auka 

líkur á að þátttakendur í raunfærnimati  haldi áfram og byggi á einhvern hátt ofan á 
niðurstöður raunfærnimatsins?“  

„Já hún var reyndar búin að tala um það en það hefur ekkert verið fylgt eftir.“  

 
10. „Annað sem þú vilt bæta við að lokum, eitthvað um framkvæmd raunfærnimatsins 

eða lærdóm af því?“   
„Mér fannst þetta bara fínt að öllu leyti ”þúst” bara þannig mér fannst þetta gott 

námskeið en þó það hafi kannski ekki nýst mér en það er bara mér sjálfri að kenna vegna 
þess að ég hef í rauninni bara haldið mig í mínu starfi og ekki farið í neitt nám en maður á 
þetta til og maður veit hvað maður er búinn að fara í gegnum.“ 

 
 
Viðtal 5 

„Starfsaldur í banka?“ „12 ár“ 
„Fjöldi námseininga á framhaldsskólastigi sem þú hefur lokið?“ „2 ár + 3 ár fóstrunám“ 
 
1. „Af hverju ákvaðstu að taka þátt í raunfærnimati?“ 
„Mér fannst þetta svo spennandi og athuga hvort ég gæti fundið einhver tækifæri 

þarna.“ 

 

2. „Skiptir það þig máli hvaðan svona tilboð eins og raunfærnimat kemur?“ 
„Já mér fannst það skipta máli að það kom frá stéttarfélaginu.“ 

 
3. „Hvað kom þér mest á óvart í ferlinu? Hvað var mesta áskorunin fyrir þig í þessu ferli?“ 
„Mér fannst þetta ekkert erfitt af því mér fannst þetta eiginlega svolítið bara nú þarf ég 

að rifja upp hvað ég hafi verið að gera um ævina ,jú ég hafði sótt hundrað námskeið eða 
eithvað álíka.“ 

 

4. „Hvað var það sem hvatti þig til helst þess að ljúka við raunfærnimatið?“  
„Mér fannst svo góður andi og það voru svo hvetjandi leiðbeinendurnir.“ 

 

5. „Hverju hefur það breytt fyrir þig að fara í gegnum raunfærnimat? Breyttist þitt eigið 
viðhorf til sjálfrar þín?“  

„Já – ja ég hugsa að ég geti bara meira en ég geri skilurðu með fannst þetta styrkja mig.“ 
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6. „Hvað með  viðhorf, fjölskyldunnar eða  samstarfsfélaganna – breyttust þau?“   
„Sko vinnufélögunum þetta var kannski ekki alveg að marka þetta var í miðju hruninu 

sem við gerðum þetta.“ 

”En fólkið þitt heima” 
„Bara frábært !“ 
 
7. „Hefur þú ákveðið hvað tekur við næst hjá þér eins og til dæmis - hefur þú að spurst 

fyrir um  tilfærslu í starfi, eða langar þig að mennta þig meira?“  
„Já ég hef alveg hugsað , ég hef hugsað um eitt nám í viðbót. Mig langar ofsalega í þarna 

diplóma þarna mannauðs. Það er svona eitthvað sem heillar mig.“ 

 
8. „Eru einhverjar breytingar sem  þú  hefðir viljað sjá á því hvernig raunfærnimatið var 

framkvæmt - svona eftir á að hyggja?“ 
„Mér fannst fyrst , kannski var þetta bara líðan mín , við vorum þarna í miðju hruni og ég 

var að taka á móti viðskiptavinum. Veistu ég þurfti oft bara að spóla mig svolítið niður mér 
finnst svolítið erfitt að segja þetta. Þú veist maður kom hérna úr vinnunni í brjálaðri 
aðstöðu en mér fannst svo gott að fara maður svona pústaði samt skilurður mér fannst 
þetta vera skýrt sem var sagt en of var ég sko hugsaði með mér eftir daginn og var á leiðinni 
ég hugsaði ég nái bara engu sem er verið að segja við mig ég var búin að taka nóg inn af öllu 
öðru.“ 

 
9. „Eru einhverjar aðgerðir eða stuðningur eftirá sem, þér dettur í hug að myndi auka 

líkur á að þátttakendur í raunfærnimati haldi áfram og byggi á einhvern hátt ofan á 
niðurstöður raunfærnimatsins?“ 

„Já – eftirfylgni það mætti vera svolítil eftirfylgni.“ 

 

10. „Annað sem þú vilt bæta við að lokum, eitthvað um framkvæmd raunfærnimatsins 
eða lærdóm af því?“   

„Mér fannst þetta vera mjög hvetjandi og ég hef oft verið að hlæja að þessu þegar ég sé 
möppuna uppi í hillu heima þetta var kannski einn af liðunum sem bjargaði mér í gegnum 
allt þetta vesen í bankanum skilurðu ég var bara svolítið að hugsa um sjálfa mig þó mér hafi 
fundist það líka erfitt þá fannst mér svo ágætt að koma þarna þó ég hafi hugsað ég get ekki 
svarað neinu og kann ekki neitt og veit ekki neitt ég var svo tóm – þetta varð eiginlega 
andlegur stuðningur gegnum aðstæður sem ég var að glíma við hérna allan daginn takandi á 
móti viðskiptavinum.“ 
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Viðtal 6 

„Starfsaldur í banka?“ „30“ 
„Fjöldi námseininga á framhaldsskólastigi sem þú hefur lokið?“  „30 ár“ 
 
1. „Af hverju ákvaðstu að taka þátt í raunfærnimati?“ 
„Hún hringdi í mig þarna úr bankanum „ 

”fræðslustjórinn”  
„Já það var allt í lagi að prófa þetta – ég varð aðeins að hugsa.“ 

 
2. „Skiptir það þig máli hvaðan svona tilboð eins og raunfærnimat kemur?“ 
„Já ég hugsa að ég hafi tekið þetta af því það var hringt í mig.“ 
 
3. „Hvað kom þér mest á óvart í ferlinu? Hvað var mesta áskorunin fyrir þig í þessu ferli?“ 
„Það er alltaf erfiðast að meta sjálfan sig og svo að grafa upp svona ýmislegt sjálfsmat er 

alltaf eitthvað semer svolítið erfitt svona ... stundum alla veganna.“ 

 

4. „Hvað var það sem hvatti þig til helst þess að ljúka við raunfærnimatið?“ 
„..... að klára þetta mál - ? Maður hættir ekki neinu sem maður er byrjaður á.“  

 

5. „Hverju hefur það breytt fyrir þig að fara í gegnum raunfærnimat? Breyttist þitt eigið 
viðhorf til sjálfrar þín?“  

„Já kannski – fór maður að pæla meira í sjálfri sér – hvernig maður getur hugsað svolítið 
öðruvísi.“ 

 
6. „Hvað með  viðhorf, fjölskyldunnar eða  samstarfsfélaganna – breyttust þau?“ 
„Þau voru mjög forvitin og jákvæð mjög skemmtilegt fyrir fólk sem aðal námið þeirra er 

vinnan.“ 
 
7. „Hefur þú ákveðið hvað tekur við næst hjá þér eins og til dæmis - hefur þú að spurst 

fyrir um  tilfærslu í starfi, eða langar þig að mennta þig meira?“  
„Ég er búin að fá tilfærslu i starfi orðin þjónustustjóri yfir gjaldkerum og 

þjónustufulltrúum alls um 12 manns. Ég hef bara farið í námskeið innan bankans og  hérna 
bæði lítil og stærri en ég hef ekkert farið út fyrir bankann.“ 

”Hefur þú haldið áfram að tína gögnin þín í möppuna”  
„Nei – ég var búin að gleyma þessu.“ 
 
8. „Eru einhverjar breytingar sem  þú  hefðir viljað sjá á því hvernig raunfærnimatið var 

framkvæmt - svona eftir á að hyggja?“ 
„Ekkert sérstakt sem ég man eftir – þegar maður er orðinn þetta gamall þá er mjög gott 

að pæla í sjálfum sér mér fannst það mjög gott. Ég veit ekki hvort það hefði mátt vera 
eitthvað framhald á þessu.“ 
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9. „Eru einhverjar aðgerðir eða stuðningur eftirá sem, þér dettur í hug að myndi auka 
líkur á að þátttakendur í raunfærnimati  haldi áfram og byggi á einhvern hátt ofan á 
niðurstöður raunfærnimatsins?“  

„Já ég hugsa það hefði verið ágætt að fá einhvern svona fyrirlesara í sambandi við þetta 
eða eitthvað þannig og það hefði eiginlega mátt vera þarna í námskeiðinu.“ 

 

10. „Annað sem þú vilt bæta við að lokum, eitthvað um framkvæmd raunfærnimatsins 
eða lærdóm af því?“   

„Þetta var skemmtilegt og bara gott fyrir alla.“ 

 
 
Viðtal 7 

„Starfsaldur í banka?“ „28“ 
„Fjöldi námseininga á framhaldsskólastigi sem þú hefur lokið?“ „U.þ.b. 1 ár“ 
 
1. „Af hverju ákvaðstu að taka þátt í raunfærnimati?“ 
„Ég var nýbyrjuð að vinna í bankanum og ákvað að þetta væri gott tækifæri fyrir mig.“ 

 
2. „Skiptir það þig máli hvaðan svona tilboð eins og raunfærnimat kemur?“ 
„Nei mér fannst það ekki – mér fannst þetta bara áhugavert.“ 

 
3. „Hvað kom þér mest á óvart í ferlinu? Hvað var mesta áskorunin fyrir þig í þessu ferli?“ 
„Á þessu tímabili þá þekkti ég lítið til vöru bankans og fór kannski þar af leiðandi út í 

þetta en mér fannst bara margt mjög áhugavert og lærdómsríkt bara líka að kafa svolítið 
ofan í gamla tíma og og finna út í rauninni af því að maður er svolítið gjarn á að vanmeta 
sjálfan sig það er náttúrlega margt gott sem maður hefur gert. Mér finnst líka áhugavert 
eins og þú sagðir einhverntíma að fletta í raunfærnimöppunni ef maður er ekki ánægður 
með sjálfan sig því það er alltaf eitthvað gott þar.“ 

 

4. „Hvað var það sem hvatti þig til helst þess að ljúka við raunfærnimatið?“ 
„Hvarflaði aldrei að mér að hætta þessu en það var eitt í þessu þegar við fengum þarna 

verkefnið þegar við mættum þarna inn í Mími af því að það byrjar á mjög krefjandi kafla og 
það var einmitt umræða um hvort þetta ætti að vera fyrst eða síðast í efninu. Þú veist þetta 
var svolítið mikið svona... en ég veit ekki ég komst alla veganna í gegnum þetta og mér 
fannst þetta spennandi.“ 

 

5. „Hverju hefur það breytt fyrir þig að fara í gegnum raunfærnimat? Breyttist þitt eigið 
viðhorf til sjálfrar þín?“ 

„Já þetta er svolítið til að auka sjálfstraustið, og lík mjög gott að fara í viðtal hjá yfirmanni 
líka og svara þeim spurningum öllum.“ 
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6. „Hvað með  viðhorf, fjölskyldunnar eða  samstarfsfélaganna – breyttust þau?“   
„Þau bara voru jákvæð og fólki heima líka.“ 

 

7. „Hefur þú ákveðið hvað tekur við næst hjá þér eins og til dæmis - hefur þú að spurst 
fyrir um  tilfærslu í starfi, eða langar þig að mennta þig meira?“  

„Ekki kannski í tilfærsla í starfi en ég hérna í bankanum er í náminu sem er uppi á Bifröst 
--- og mér líkar það mjög vel – þetta passar mjög vel fyrir mig.“ 

 
8. „Eru einhverjar breytingar sem  þú hefðir viljað sjá á því hvernig raunfærnimatið var 

framkvæmt - svona eftir á að hyggja?“ 
„Nei ég held að þetta sé svolítið fínt eins og það var.“ 

 
9. „Eru einhverjar aðgerðir eða stuðningur eftirá sem, þér dettur í hug að myndi auka 

líkur á að þátttakendur í raunfærnimati haldi áfram og byggi á einhvern hátt ofan á 
niðurstöður raunfærnimatsins?“ 

„Ég myndi kannski segja að það sé svolítið aldurstengt ég vissi það allaveganna það kom í 
ljós á útskrift að fólk var með mikla draumóra um að halda áfram ,sem varð ekki að 
veruleika þannig að ég er alveg viss um að það væri svolítið sniðugt að það væri einhver 
sem ýtti við – einhver eftirfylgni fá póst – þið voruð einhverjar að tala um að fara í nám – 
drifuð þið í því. Það er oft þegar maður er búinn að fara á eitthvað svona um leið og þetta 
er búið þá er það bara búið.“ 

 

10. „Annað sem þú vilt bæta við að lokum, eitthvað um framkvæmd raunfærnimatsins 
eða lærdóm af því?“   

„Bara eins og ég sagði áðan ég held að það hafi allir gott af að fara á þetta , sérstaklega 
kannski líka bara fólk sem búið er að vera svolítið lengi í starfi. Ég er alveg viss um að það er 
ekkert síðra fyrir það heldur en þetta fólk sem er komið tiltölulega nýtt inn. Það hafa allir 
gott af að kafa svolítið ofan í sjálfan sig og skoð sinn innri mann bæði svona í einkalífinu og 
líka vinnulega séð.“ 

 

 

Viðtal 8 

„Starfsaldur í banka?“ „26 ár“ 

„Fjöldi námseininga á framhaldsskólastigi sem þú hefur lokið?“ „2 ár“ 

1. „Af hverju ákvaðstu að taka þátt í raunfærnimati?“ 
„Já – fyrst ætlaði ég ekki að þora – en svo fannst mér þetta bara frábært að gera svona 

færnismöppu ég er náttúrlega bara grunnskólagengin. Það var eitt námskeið á undan þá 
guggnaði ég svo tók ég seinna námskeiðið.“ 
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2. „Skiptir það þig máli hvaðan svona tilboð eins og raunfærnimat kemur ?“ 
„Nei mér fannst þetta bara frábært frá ykkur.“ 

 
3. „Hvað kom þér mest á óvart í ferlinu? Hvað var mesta áskorunin fyrir þig í þessu ferli?“  
„Hvað ég var búin að gera mikið og læra mikið. Erfiðast var að dæma sjálfa mig, að tala 

um sjálfa mig.“ 

 

4. „Hvað var það sem hvatti þig til helst þess að ljúka við raunfærnimatið?“ 
„Ég hefði þurft að borga þetta sjálf ef ég hefði ekki klárað þetta .. nei þetta kom bara 

aldrei til . Það var gott fólk þarna í kringum okkur þetta voru góðir .. já mjög gott fólk.“ 

 

5. „Hverju hefur það breytt fyrir þig að fara í gegnum raunfærnimat? Breyttist þitt eigið 
viðhorf til sjálfrar þín?“ 

„Já það breyttist viðhorf til sjálfrar mín þetta var bara gott námskeið og bara alveg 
frábært.“ 

”Hugsarðu öðruvísi um sjálfa þig á eftir” 
„Nei. maður er búin að fara á Dale Carnegie og maður er búinn að gera ýmislegt en mér 

fannst þetta bara frábært og ég á þessa möppu og ég bæti í hana.“ 

 
6. „Hvað með  viðhorf, fjölskyldunnar eða samstarfsfélaganna – breyttust þau?“   
„Þeim fannst þetta bara frábært framtak og þegar við útskrifuðumst vorum við tvær 

hérna og það var svona gert meira úr því.Mér fannst það mjög gaman. Það var líka 
stuðningur að vera tvær þó að við værum að gera þetta í sitthvoru lagi – stuðningurinn var 
bara að spjalla um þetta.“ 

 
7. „Hefur þú ákveðið hvað tekur við næst hjá þér eins og til dæmis - hefur þú að spurst 

fyrir um  tilfærslu í starfi, eða langar þig að mennta þig meira?“  
„Nei en það eru náttúrlega breytingar hér á vinnustað þannig að það er fínt eins og er en 

ég hef oft ætlað að fara áfram og gera eitthvað meira.“ 

„Áttu þér einhvern draum um að læra eitthvað meira?“ 
„Já ég á örugglega eitthvað – ég mundi vilja læra eitthvað meira í kringum bókhald meira 

um það.“ 

 

8. „Eru einhverjar breytingar sem þú  hefðir viljað sjá á því hvernig raunfærnimatið var 
framkvæmt - svona eftir á að hyggja?“ 

„Nei , ekkert svona mér fannst bara mjög gott fólk sem var í kringum mann og í kringum 
þetta verkefni, og maður þarf svolítið sjálfstraust og það efldist þetta sjálfstraust. Mjög fín 
sú þessi þarna sem var í háskólanum í Reykjavík að segja manni svona þegar upp er staðið 
hvernig maður er , að maður er ekki að meta sig að verðleikum. En það hefur breyst, ... og 
það er sko heilmikill árangur.“ 
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9. „Eru einhverjar aðgerðir eða stuðningur eftirá sem, þér dettur í hug að myndi auka 
líkur á að þátttakendur í raunfærnimati haldi áfram og byggi á einhvern hátt ofan á 
niðurstöður raunfærnimatsins?“ 

„Já ég myndi vija sjá eftirfylgni, þetta gleymist svolítið , maður ákvað að gera eitthvað – 
að fara á námskeið eða eitthvað. Það hefði kannski verið ágætt að halda því svolítið í 
eftirfylgninni.“ 

 

10. „Annað sem þú vilt bæta við að lokum, eitthvað um framkvæmd raunfærnimatsins 
eða lærdóm af því?“   

„Þetta var bara æðislegt – þetta var erfitt , þetta var svolítið sjálfsmat.“ 

 

 

Viðtal 9 

„Starfsaldur í banka?“ „23“ 

„Fjöldi námseininga á framhaldsskólastigi sem þú hefur lokið?“  
„Núna er ég að ljúka stúdentsprófi 28. maí ,búin að máta húfu og allt. Ég ætlaði mér 

alltaf að verða stúdent en það var aldrei rétti tíminn. Alltaf að bíða eftir þessu og bíða eftir 
hinu og ...en það kemur aldrei rétti tíminn. Þannig að þegar ég fór í þetta raunfærnimat þá 
þurfti maður að spá í og gera hvaða próf maður hefði og hvaða námskeið maður hafði sótt 
og hvað maður ætlaði sér í framtíðinni þótt að maður sé orðinn þetta gamall þá ýtti það 
svolítið undir mann að maður bara svona OK nú bara dríf ég mig.“ 

 

1. „Af hverju ákvaðstu að taka þátt í raunfærnimati ?“ 
„Mér fannst það spennandi.“ 

 
2. „Skiptir það þig máli hvaðan svona tilboð eins og raunfærnimat kemur?“ 
„Já ég hugsa það.“ 

 
3. „Hvað kom þér mest á óvart í ferlinu? Hvað var mesta áskorunin fyrir þig í þessu ferli?“ 
„Svolítið hvað maður þurfti að spá og spekulera og hvað þetta vakti mann til 

umhugsunar, og þetta varð bara alveg reglulega skemmtilegt, og líka hvað maður kunni 
ótrúlega, maður búinn að fara á mikið af námskeiðum og hvað maður kann meira heldur en 
maður heldur ,ég man ekki – það var viðtalið !“ 

 

4. „Hvað var það sem hvatti þig til helst þess að ljúka við raunfærnimatið? Kom einhver 
tíman til greina að hætta?“  

„Nei , þetta var bara brilljant.“ 
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5. „Hverju hefur það breytt fyrir þig að fara í gegnum raunfærnimat? Breyttist þitt eigið 
viðhorf til sjálfrar þín?“ 

„Ég fór alveg bara ég setti mér markmið, ég ætla mér að klára stúdentspróf og þá bara 
drífa í því farameð öll gögn , fara með færnimöppuna í menntaskólann og láta meta mig inn 
, í MH.“ 

 

6. „ Hvað með  viðhorf, fjölskyldunnar eða  samstarfsfélaganna – breyttust þau? “ 
„Það fannst öllum þetta æði, öllum vinum mínum , fjölskyldu og vinnufélögum þeir eru 

allir stoltir og þeir eru ósparir að segja það við mig.“ 

 

7. „Hefur þú ákveðið hvað tekur við næst hjá þér eins og til dæmis hefur þú að spurst 
fyrir um tilfærslu í starfi, eða langar þig að mennta þig meira?“ 

„Nei reyndar ekki , kannski er það vegna þess að ég er svo rosalega ánægð á mínum stað. 
En kannski líka út af því að á þessum tíma eru búnir að vera miklir óvissutímar hjá 
bankastarfsmönnum og maður hefur meiri möguleika ef maður er með stúdentspróf og 
getur sýnt fram á að maður sé til í og maður geti lagt á sig.“ 

 

8. „Eru einhverjar breytingar sem  þú  hefðir viljað sjá á því hvernig raunfærnimatið var 
framkvæmt - svona eftir á að hyggja? “ 

„Nei, mér fannst þetta bara frábært og við vorum allar jafn ánægðar með þetta.“  

 
9. „Eru einhverjar aðgerðir eða stuðningur eftirá sem, þér dettur í hug að myndi auka 

líkur á að þátttakendur í raunfærnimati  haldi áfram og byggi á einhvern hátt ofan á 
niðurstöður raunfærnimatsins? “ 

„Það væri kannski ekkert vitlaust, það myndi kannski ýta eftir fullt af fólki.“ 

 

10. „Annað sem þú vilt bæta við að lokum, eitthvað um framkvæmd raunfærnimatsins 
eða lærdóm af því? “  

„Mér fannst þetta frábært og mér finnst ef fólki stendur þetta til boða það eigi að gera 
þetta, því það er bara ótrúlega gott að hafa allt sem þú kannt því oft upplifir maður að það 
er eins og maður kunni minnst og svo allir með háskólapróf og gráður og eittthvað. En svo 
þegar maður setur þetta upp fyrir sig þá kann maður alveg helling. Maður er búinn að fara á 
fullt af námskeiðum og maður er ekkert verri en hver annar. Þetta kannski aðeins svona 
eflír líka sjálfstraustið hjá manni. Ég væri allavega ekki að verða stúdent núna ef ég hefði 
ekki farið , ég er alveg að segja þér það. ... Og bara þeinkjú (sic) fyrir að hafa verið með 
svona tækifæri.”     
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Fylgiskjal 3 Bréf til skólameistara MK 

 

Reykjavík 10. Janúar 2011 

 

Menntaskólinn í Kópavogi 

 b.t. Margrét Friðriksdóttir skólameistari 

Efni:  Beiðni um nafnalista þeirra nemenda sem stundað hafa nám á Hagnýtri viðskipta 

og fjármálagreinabraut í MK 

 

Nú í nokkur ár hefur SSF verið í samstarfi við MK um menntun fyrir félagsmenn með 

skemmri skólagöngu sem hafa sótt nám í hagnýtum viðskipta og fjármálagreinum hjá MK. 

Félagsmenn hafa borið þessu námi vel söguna og mörgum hefur nýst það til framdráttar í 

starfi.  

Nú er þar komið að SSF hefur áhuga á að gera rannsókn á því hvernig þessum nemendum 

hefur farnast eftir útskrift og eins hvort og hvaða námsframboð má hugsa sér að tilreiða 

frekar fyrir þennan hóp.  Því óskar SSF eftir því að fá frá ykkur lista þar sem fram kemur 

nafn, kennitala, netfang og starfsaldur ef þær upplýsingar eru til. Einnig útskriftarár frá MK 

og form náms þ.e. staðnám/fjarnám. 

Stefnt er að því að rannsóknin verði hluti af meistaraverkefni við Viðskiptadeild H.Í.  á 

vormisseri 2011. Farið verður með allar upplýsingar í samræmi við reglur Persónuverndar, 

fyrirfram verður haft samband við einstaklingana og þeir beðnir að taka þátt í könnuninni, 

og þegar niðurstöður liggja fyrir mun eintaki af þeim verða skilað til MK og  þær kynntar 

fulltrúum skólans. 

Með von um jákvæð svör fljótlega  við þessari málaleitan. 

F.h . SSF 

Friðbert Traustason formaður 


