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Ágrip 

Viðfangsefni höfundar í þessari ritgerð var að kanna hvort aukin menntun hefði áhrif á líðan 

einstaklinga í starfi.  Í rannsókninni var notuð eigindleg rannsóknaraðferð til að fá svör við 

rannsóknarspurningunni.  Allir viðmælendur höfðu stundað vinnu um tíma áður en þeir 

ákváðu að fara í nám að nýju og allir stunduðu námið með vinnu meiri hluta tímans sem þeir 

voru í náminu.  Viðmælendur voru valdir með aðstoð frá Samtökum starfsmanna 

fjármálafyrirtækja (SSF), en reynt var að hafa jafna dreifingu á allar stofnanir.  Ekki eru gefin 

upp nöfn í niðurstöðum rannsóknarinnar og engar upplýsingar sem nota má til að rekja viðtal 

eða aðrar upplýsingar um viðmælanda til einstakrar stofnunar. 

Tekin voru djúpviðtöl við átta starfsmenn fjármálastofnana.  Viðmælendur voru leiddir áfram 

með fyrirfram ákveðnum opnum spurningum sem gáfu þeim færi á að tjá sínar eigin hugsanir 

og upplifanir.  Spurningalistinn var hannaður með það í huga að fá fram ástæður þess að 

viðmælandi hóf nám að nýju, hvernig vinnuveitandi stóð við bakið á viðkomandi á meðan á 

náminu stóð og hvort námið hafi skilað því sem viðkomandi vonaðist til.  Þar sem úrtakið var 

lítið, einungis átta starfsmenn, er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum viðtalanna.  

Niðurstöður úr viðtölunum hafa samt sem áður gefið innsýn í aðstæður þeirra er stunda nám 

með vinnu. Helstu niðurstöður eru að viðmælendur fóru í frekara nám til að skapa sér 

áhugaverðari verkefni á sínum vinnustað eða til að bæta stöðu sína á almennum 

vinnumarkaði.  Þrátt fyrir mikið álag við að fara í gegnum námið voru allir ánægðari með sitt 

hlutskipti á eftir.  Það liggur mikil vinna að baki þessari rannsókn og úrvinnslu hennar og það 

er mat rannsakanda að viðtölin gefi vísbendingar um að aukin menntun geti haft áhrif á 

starfsánægju og líðan í starfi.   

 

Lykilorð:  

Viðskiptafræði, Starfsmenn fjármálastofnana, Líðan í starfi, Menntun, Menntun með vinnu, 

Eigindleg rannsókn, Starfsánægja.  Svo lengi lærir sem lifir. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaáfangi í grunnámi til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á 

Bifröst.  Ritgerðin er 14 ETCS einingar af 180 ETCS eininga námi og var það unnið á 

tímabilinu september – desember 2012.  Leiðbeinandi við vinnslu ritgerðarinnar var Geirlaug 

Jóhannsdóttir, umsjónarmaður símenntunar við Háskólann á Bifröst.   

Því hefur verið haldið fram að það að læra sé ein af grunnþörfum mannsins þannig að það er 

eðlilegt að nám eigi sér stað alla ævi.  Þess vegna mætti þá líta svo á að það að eiga möguleika 

á menntun alla ævi séu nauðsynleg og sjálfsögð mannréttindi.  Nám með vinnu fyrir fullorðna 

einstaklinga, sem miðar að háskólagráðu er þó frekar nýtilkominn möguleiki í námsframboði 

hér á landi.  Miðað við hve margir nýta sér þennan möguleika er ljóst að það er full þörf fyrir 

hann.  Í ritgerðinni eru skoðuð tengsl menntunar og starfsánægju hjá einstaklingum í 

fjármálageiranum, sem hafið hafa og lokið skólagöngu eftir margra ára viðkomu á 

vinnumarkaðnum.  Niðurstöður ritgerðarinnar sýna að þeir viðmælendur sem rætt var við eru 

allir ánægðir með að hafa drifið sig í nám og sáttari við sína stöðu eftir að náminu lauk. 

Undirrituð hefur unnið þetta verkefni að öllu leiti sjálfstætt og að fullu í samræmi við 

reglugerð og kröfur Háskólans á Bifröst um vinnslu lokaritgerða í grunnnámi. 
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Þakkir 

Mig langar að þakka öllum sem aðstoðuðu mig við gerð þessa verkefnis.  Sérstaklega vil ég 

þakka Geirlaugu Jóhannsdóttur leiðbeinanda mínum, fyrir hennar leiðbeiningar og góðu ráð 

við vinnslu verkefnisins.  Einnig vil ég þakka henni góðan stuðning og hvatningu þegar á 

þurfti að halda.  

Ég vil þakka þátttakendum í viðtölunum fyrir að taka frá tíma fyrir viðtal vegna 

rannsóknarinnar og gera þetta verkefni mögulegt. Ég þakka fjölskyldu minni fyrir 

þolinmæðina og umburðarlyndið á meðan ég var í náminu.  Systkinum mínum Freyju og 

Benedikt þakka ég ómetanlega aðstoð við yfirlestur og góðar ábendingar.  Skólasystrum 

mínum þremur úr Keflavík, þeim Sigurbjörgu, Sigríði og Hafdísi Ölmu, þakka ég frábærar 

samverustundir.   

 

 

 

Kópavogi 10. desember 2012 

 

 

 

____________________________ 

Hlédís Hálfdanardóttir 
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1 Inngangur 

1.1 Uppbygging  

Verkefnið skiptist upp í fimm kafla, auk heimildaskrár og viðauka.  í fyrsta kafla er markmið 

verkefnis, efnisval og ástæður efnisvals kynnt.  Í öðrum kafla er farið yfir fræðilega 

undirstöðu verkefnisins um kenningar úr mannauðsstjórnun, auk skýringa á mikilvægum 

hugtökum og hugmyndum eins og því hvað starfsánægja er, mikilvægi vellíðanar í starfi, 

afleiðingar óánægju og vanlíðanar í starfi, kenningar úr mannauðsstjórnun um ánægju í starfi, 

gildi menntunar og menntun fullorðins fólks. Í þriðja kafla er aðferðafræði og framkvæmd 

verkefnisins lýst og í fjórða kafla er samantekt viðtalanna kynnt.  Í fimmta kafla eru síðan 

niðurstöður og ályktanir höfundar. 

1.2 Markmið verkefnis og efnisval 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna aðstæður einstaklinga innan fjármálageirans sem 

stundað hafa nám með vinnu. Viðtölin ná til einstaklinga sem hófu nám og luku því eftir 

margra ára viðkomu á vinnumarkaðnum.  Hugmyndin var að kanna ástæður þess að 

viðkomandi fór aftur í nám, hvort vinnustaður/yfirmaður hafi hvatt og stutt einstaklinginn til 

námsins og síðast en ekki síst hvort einstaklingurinn telur stöðu sína bættari eftir að hafa lagt 

á sig nám með vinnu.  Spurningin um að telja stöðu sína betri nær jafnt til atvinnutækifæra 

utan sem innan vinnustaðarins, hærri launa, meira krefjandi verkefna og þess hvort 

einstaklingurinn er almennt ánægðari með stöðu sína eftir námið. 

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu, ásamt fjórum undirspurningum: 

„Hefur aukin menntun áhrif á líðan einstaklings í starfi“? 

a) Hverjar eru helstu ástæður þess að viðkomandi ákveður að hefja nám að nýju? 

b) Hvernig standa vinnuveitendur og stjórnendur við bakið á starfsmanni í námi? 

c) Hverju hefur námið breytt fyrir aðstæður starfsmannsins? 

d) Hvert er almennt viðhorf starfsmannsins/námsmannsins til menntunar? 

1.2.1 Menntun og starfsánægja 

Höfundur er þeirrar skoðunar að það að vera ánægður í sínu starfi og að hlakka til komandi 

vinnudags og þeirra verkefna sem bíða sé eftirsóknarverð staða fyrir hvern einstakling. Það  
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getur að sama skapi verið mjög niðurdrepandi  að vera fastur í leiðigjörnu starfi, eingöngu 

vegna þess að viðkomandi er ekki samkeppnisfær um þau störf sem hugurinn stendur til.  

Slíkt getur samt sem áður oft verið hvati fyrir viðkomandi til að sækja sér meiri menntun.  Það 

er síðan spurning hvað viðkomandi vill leggja á sig, vill hann mennta sig til að eiga von um 

betra starf eða vill hann snúa sér að einhverju öðru?   

1.2.2 Ástæður efnisvals 

Kveikjan að verkefninu var áhugi á málefninu, en höfundur hefur um margra ára skeið haft 

mikinn áhuga á andlegri heilsu og vellíðan einstaklinga og því sem hefur áhrif á vöxt og styrk  

hvers og eins.  Það er skoðun höfundar að það sé einstaklingnum nauðsynlegt að læra allt sitt 

líf, meira eða minna.  Lærdómur getur verið allt frá stuttum námskeiðum er varða áhugamál 

upp í lengri skólagöngu.  Allt sem við lærum gerir okkur að því sem við erum og nýtist okkur 

að öllum líkindum einhvern tímann, hvort heldur sem er í daglega lífinu eða í launaðri vinnu.  

Ef við leggjum okkur ekki fram við að læra eitthvað eða þroska okkur á vitsmunalegan hátt og 

takast á við áskoranir af einhverju tagi þá verðum við værukær og sígum jafnvel aftur á bak.  

Hér er því gamla máltækið „svo lengi lærir sem lifir“ í fullu gildi.  Eftir að hafa verið á 

vinnumarkaðnum í yfir 20 ár var staðan orðin þannig að vinnufélagar, oft á tíðum 

nýútskrifaðir viðskiptafræðingar voru á aldur við börn þess sem hér skrifar.  Það verður að 

segjast að sú staðreynd hróflaði verulega við höfundi, sér í lagi þar sem hugurinn hafði alltaf 

staðið til meiri  menntunar.  Þess ber að geta að höfundur hefur eingöngu gamalt 

Verslunarskólapróf frá árinu 1978 sem tengist þeirri atvinnugrein sem höfundur hefur starfað 

við en sótti einnig húsmæðraskóla auk fjölda annarra námskeiða sér til ánægu og 

uppbyggingar.  Þegar sú staða kom upp að skortur á menntun var farinn að hafa hamlandi 

áhrif á möguleika á tilflutning í starf var tekið af skarið og skólaganga hafin að nýju.  Fyrir 

valinu varð nám með fullri vinnu, í fjarnámi frá Bifröst.  Höfundur hefur nú stundað nám á 

Bifröst síðastliðin fimm ár, fyrst í frumgreinadeild og síðan í viðskiptafræði, allt í fjarnámi. Í 

kjölfar þeirrar reynslu og ofangreindra hugrenninga  varð úr þessi hugmynd að 

rannsóknarverkefni. 

 

1.3 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni var notuð eigindleg rannsóknaraðferð til að fá svör við 

rannsóknarspurningunni.  Tekin voru djúpviðtöl við átta starfsmenn úr fjármálageiranum, sjö 

konur og einn karlmann, á aldrinum 30 – 45 ára. Einn viðmælenda er búsettur erlendis, einn 
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úti á landi en hinir sex búa á höfuðborgarsvæðinu. Allir viðmælendur höfðu stundað vinnu um 

tíma áður en þeir ákváðu að fara í nám að nýju.  Viðtölin fóru fram með þeim hætti að 

rannsakandi var með spurningalista með opnum spurningum, þar sem kafað var í 

viðfangsefnið til að fá fram svör.  Viðtölin voru tekin upp og  skrifuð orðrétt niður. 

Sú aðferð að taka djúpviðtöl var valin vegna þess að í þeirri rannsóknaraðferð er lögð áhersla 

á að ná fram skoðunum, tilfinningum, upplifun og hugsunum viðmælandans varðandi 

viðfangsefnið sem verið er að rannsaka. 

Viðmælendur voru valdir með aðstoð frá Samtökum starfsmanna fjármálafyrirtækja (SSF),  

en reynt var að hafa jafna dreifingu á allar stofnanir.  Ekki eru gefin upp nöfn í niðurstöðum 

rannsóknarinnar og engar upplýsingar sem nota má til að rekja viðtal eða aðrar upplýsingar 

um viðmælanda til einstakrar stofnunar. 

 

1.4 Mikilvægi rannsóknar 

Á tímum hraða og uppbyggingar þar sem vart er hægt að henda reiður á nýjungum í 

tækniheiminum hefur menntun og sér í lagi símenntun orðið æ mikilvægari þáttur í tilverunni.  

Fyrirtæki leggja stöðugt meiri áherslu á menntun og starfsþróun og mörg hver eru með sína 

eigin fræðsludagskrá fyrir starfsmenn.  Fjármálastofnanir á Íslandi hafa hvatt og stutt sína 

starfsmenn verulega til að afla sér meiri þekkingar og eru þær einnig flestar með sína eigin 

fræðsludagskrá.  Auk þess styðja þessar stofnanir starfsmenn til frekara  náms sem veitir þá 

gjarnan ákveðin skírteini eða prófgráður, enda kröfurnar stöðugt að aukast varðandi 

vinnubrögð og þekkingu á fjármálasviðinu. Má hér nefna kröfur um uppgjörs og 

rekstrarþekkingu, kröfur um þekkingu á ýmiskonar forritun varðandi skýrslugerðir og 

útreikninga svo fátt eitt sé nefnt (SSF, e.d.).  Þá styður SSF einnig sína félagsmenn til náms. 

Til að mæta þörf fyrir aukna þekkingu bjóða  menntaskólar, háskólar og aðrir sérskólar nú 

einnig upp á  bæði kvöldnám og fjarnám „með vinnu“ fyrir einstaklinga sem ekki geta hætt að 

stunda vinnu til að vera eingöngu í skóla.  Þetta er frábær möguleiki fyrir marga sem annars 

hefðu ekki getað náð sér í eftirsóknarverð réttindi eða prófgráður (Bifröst, Endurmenntun 

Háskóla Íslands,  e.d.) 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Hvað er starfsánægja  

Allir þurfa að afla tekna til að framfleyta sér.  Áður fyrr snerist tilveran eingöngu um að lifa af 

en nú eru breyttir tímar og kröfurnar meiri.  Flestir einstaklingar sem leggja eitthvað á sig til 

að mennta sig þiggja ekki eða endast ekki lengi í starfi sem ekki veitir þeim einhverja ánægju 

umfram launin.  Menn vilja gjarnan hlakka til að mæta í vinnu og takast á við verkefni sem 

innihalda einhverja áskorun, finna lausnir og standa uppi sem „sigurvegarar“ í sínum 

verkefnum. Það er vissulega misjafnt hvað er áskorun fyrir hvern og einn enda eru störfin á 

vinnumarkaðnum mörg og misjöfn eins og mannfólkið og einhverjir þurfa jú líka að vinna 

rútínustörfin.  Þá eru til einstaklingar sem stunda vinnu vegna félagsskaparins. 

Hugtakið starfsánægja hefur verið grandskoðað og rannsakað af ýmsum fræðimönnum frá 

ýmsum hliðum um langa tíð og mikið efni er til um málið.  Fjölmargir þættir hafa áhrif á 

starfsánægju og má hér velta fyrir sér mun á störfum, aðstæðum og kjörum fólks sem kunna 

að hafa áhrif.  Það virðist samt sem áður ekki endilega vera þessi fyrrnefndi munur sem ræður 

því eingöngu hvort einstaklingur er ánægður í starfi sínu eða ekki.  Það hefur komið í ljós að 

einstaklingar sem sinna samskonar starfi eru ekki endilega allir jafn ánægðir.  Það eru því 

einnig persónueinkenni sem eru talin ráða miklu um starfsánægju (Kalleberg, 1977). 

Duffy og Richards (2006) styðja einnig þá kenningu því þeir telja persónueinkenni og 

skapgerð ráða því að miklu leiti hvaða viðhorf einstaklingur hefur til vinnu, umhverfis og 

lífsins yfirleitt. 

Eins og áður hefur komið fram snýst starfsánægja um það hversu ánægður einstaklingurinn er 

með starf sitt og starfsumhverfi.  Ástæður þess að einn einstaklingur er ánægðari en annar er í 

einhverjum tilfellum hægt að heimfæra upp á persónueinkenni.  Það er þó takmörkuð skýring 

því þá er hvorki verið að horfa á tengsl eða viðhorf starfsmannsins til starfsins eða 

vinnustaðarins né vilja starfsmannsins til að bera ábyrgð og takast á við áskoranir sem upp 

koma í starfinu (Kalleberg, 1977).   

Aðrar rannsóknir hafa sýnt að starfsánægja tengist sterklega samskiptum starfsmannsins við 

sína undir og yfirmenn og hvort gagnkvæmt almennt traust og skuldbinding  er til staðar.  Þá 

skiptir máli hvaða áhrif starfsmaðurinn getur haft á sitt vinnuumhverfi, til dæmis að segja 
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skoðanir sínar og álit á viðfangsefnum.  Hvort hann fær að hafa frumkvæði þar sem það á við 

og hvernig samskipti eru á milli yfirmanna, undirmanna og annarra samstarfsmanna 

(Requena, 2003).   

Almennt má þó álykta að sambland af aðstæðum, eðli starfs og launum annars vegar og síðan 

persónuleika einstaklingsins hins vegar hafi áhrif á starfsánægju.  Flestir þekkja einstaklinga 

sem eru alltaf ánægðir, mæta með bros á vör og nánast breyta sínu umhverfi til hins betra á 

meðan aðrir eru sífellt óánægðir og draga alla aðra niður í kringum sig líka og skapa óánægju 

á vinnustaðnum.  Viðhorf einstaklings koma þá yfirleitt líka fram í einkalífinu og hafa því 

ekkert endilega að gera með starfið sjálft, eða starfsánægju (Duffy og Richards, 2006). 

 

2.2 Mikilvægi vellíðanar í starfi 

Flest getum við verið sammála um að vellíðan í starfi hefur gríðarleg áhrif á alla tilveru okkar 

og líði einstaklingi ekki vel í starfi þá hefur það áhrif á einkalífið líka.  Í grein sinni fjallar 

Cynthia D. Fisher um starfsánægju og hamingju og hvaða ástæður eru þess valdandi að 

einstaklingur er ánægður í starfi.  Samkvæmt niðurstöðum greinarinnar þá þykir sýnt að 

hamingja og viðhorf til atvinnu er hugarfar og lífsstíll sem hefur áhrif á frammistöðu 

einstaklingsins í vinnu og daglega lífinu og skapar þannig aukin lífsgæði ( Fisher 2010).  

Starfsánægja hefur líka verið skilgreind út frá sjónarhorni vinnuveitandans en þá skiptir máli 

hvernig  vinnuaðstaðan og umhverfið styður við og uppfyllir þarfir starfsmannsins svo hann 

finni til vellíðunar og öryggis, við það aukast líkur á að einstaklingurinn starfi til langframa 

hjá vinnuveitandanum.  Starfsánægja er viðhorf sem mótast af því hvernig starfsumhverfið 

mætir þörfum starfsmannsins og getur því verið hvort heldur sem er neikvætt eða jákvætt 

(Kumara og Koichi, 1989). 

Rannsóknir hafa enn fremur sýnt að miklu máli skiptir hvað varðar vellíðan í starfi að 

starfsmenn fái verkefni í samræmi við hæfileika og þekkingu.  Það getur kostað fyrirtæki 

ýmiskonar vandamál ef starfsmaðurinn veldur ekki starfinu, til dæmis lélegri gæði, eða aukinn 

tíma í kennslu á verkefninu og fleira mætti telja.  Fyrir starfsmanninn getur slík staða að sama 

skapi kostað leiðindi og smánartilfinningu, sem gæti þá kallað á vanlíðan í starfinu.  Á hinn 

bóginn ef starfið hentar starfsmanninum vel þá gefur það færi á að uppfylla persónulegar 

þarfir hans fyrir að takast á við áskoranir.  Þannig fær starfsmaðurinn bæði að vaxa í starfinu 

og á sama tíma að skapa verðmæti fyrir fyrirtækið (Hackman og Oldham, 1980).   
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Hackman og Oldham hafa sett fram á myndrænan hátt líkan til að reyna að skýra betur 

hugmyndir um þá áhrifaþætti er þeir telja að liggi að baki þess hvort einstaklingur er ánægður 

í starfi eða ekki.  Á mynd eitt sjáum við fimm atriði í kassanum lengst til vinstri sem leiða 

gjarnan af sér eftirfarandi þrjú viðhorf til starfsins:  

Skilningur á tilgangi starfsins, þar er verið að tala um hversu þýðingarmikið starfsmaðurinn 

upplifir starfið sitt og hvernig hann upplifir að hans  vinnuframlag sé metið. 

Tilbúinn að bera ábyrgð á verkinu, að hve miklu leiti finnst starfsmanninum hann bera 

ábyrgð á framgangi starfsins. 

Vitneskja um raunverulegan árangur, að hve miklu leiti veit starfsmaðurinn hversu vel 

hann vinnur. 

Tengslin milli áhrifaþáttanna sem eru tilgreindir í kössunum stjórnast síðan að miklu leiti af 

þörf einstaklingsins fyrir vöxt, sem er sýnt í neðsta kassanum. 

 

Mynd 1 Áhrifaþættir starfsánægju  (Hackman and Oldham´s Job Characteristics Model). 
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Líkanið lýsir því þegar starfsmaðurinn sér með eigin augum að hann hefur skilað góðu verki 

sem honum er annt um og hann ber ábyrgð á.  Því meðvitaðri sem starfsmaðurinn er um 

áhrifaþættina þrjá í kassanum í miðjunni því meiri hvatning ætti það að vera fyrir hann að 

gera vel (Hackman og Oldham, 1976).  

Á mynd tvö er líkan sem sýnir atriði sem leiða til óánægju eða ánægju út frá væntingum 

starfsmannsins.  Sömu atriði geta vakið óánægju hjá einum starfsmanni á meðan annar er 

sáttur.  Sem dæmi má nefna ef væntingar um launagreiðslu eru hærri en greiðslan síðan 

reynist, en þá getur slíkt valdið óánægju á meðan annar einstaklingur fær greidda sömu 

upphæð en er alveg sáttur af því hann gerði sér ekki vonir um svo háa greiðslu.  Eins má 

nefna væntingar og kröfur um vinnuálag, starfsöryggi og umbun, ef slík atriði eru ekki í 

samræmi við væntingar geta þau haft veruleg áhrif á starfsánægju (PennState, e.d.). 

 

Mynd 2 Ástæður starfsánægju/óánægju   (Field, 2008) 

 

 

2.3 Afleiðingar óánægju og vanlíðanar í starfi 

Í rannsóknum Hackman og Oldham hefur verið unnið með að gera störf sem eru einhæf eða 

með sífelldum endurtekningum fjölbreyttari.  Það hefur sýnt sig varðandi slík störf að 

starfsmenn verða ekki eins vel á verði og/eða finna sér einhverjar aðferðir til að gera sér 

daginn bærilegri.  Má hér nefna að starfsmaður stendur oft upp frá verkefnum sínum, eða 
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lætur hugann reika svo athyglin er ekki við verkefnið.  Slíkt kallar gjarnan á minni 

„framleiðslu“ eða villuhættu og þar með óhagræði fyrir fyrirtækið.  Þá eru starfsmenn sem eru 

óánægðir eða leiðist starfið sitt líklegri til að vera oftar frá störfum vegna veikinda eða eru 

áhugalausir að vakna á morgnanna til að mæta til vinnu.  Þeir kvíða fyrir að takast á við 

verkefni dagsins eða finna engan tilgang í þeim ef vinnudaginn er ekki spennandi.  Þeir sem 

eru óánægðir eru einnig líklegri til að hætta störfum, eða láta sér standa á sama um vinnuna, 

sem þýðir ýmiskonar óþægindi, svo sem hærri starfsmannaveltu, sem aftur getur þýtt aukinn 

kostnað fyrir fyrirtækið (Hackman og Oldham, 1980). 

Þegar vel tekst til í endurskipulagningu starfa hefur það yfirleitt aukið starfsánægju þeirra sem 

vinna viðkomandi störf.  Skýrust hafa áhrifin verið í störfum þar sem starfsmaðurinn hefur 

haft möguleika á að vaxa og þróast í starfinu en einnig þegar hann hefur fengið að reyna það á 

eigin skinni þegar hans eigið erfiði skilar sér til baka í einhverjum ávinningi (Hackman og 

Oldham, 1980). 

Það er þó ekki algilt að breytt vinnuskipulag auki starfsánægju, en hér spila laun, starfsöryggi, 

vinnufélagar og verkstjórn stóran þátt.  Það getur gerst þegar starfsmaðurinn þarf að takast á 

við breytt vinnufyrirkomulag, breytt starfsumhverfi og aukna ábyrgð, að starfsánægja minnki. 

Venjan er þó að gæði framleiðslunnar, eða þjónustunnar eykst við endurskipulagningu. Í 

flestum tilfellum hefur starfsfólk tilhneigingu til að skynja sjálft ávinninginn þegar það 

stendur sig vel.  Fyrir flesta þýðir það að standa sig vel það sama og að framleiða hágæða 

vöru sem menn geta verið stoltir af. ( Hackman og Oldham, 1980).  

 

2.4 Kenningar úr mannauðsstjórnun um ánægju í starfi 

Í bók sinni um mannauðsstjórnun skilgreinir Armstrong hugtakið mannauðsstjórnun (e. 

Human Resource Management, eða HRM ) á þá leið að HRM sé markviss aðferð til að stjórna 

mikilvægustu auðlind fyrirtækis, þ.e. þeim einstaklingum sem vinna þar og leggja sitt að 

mörkum til að fyrirtækið nái markmiðum sínum (Armstrong, 2009).  Mannauður 

samanstendur af þekkingu og getu fólks sem starfar á sama vinnustað og nýtir þekkingu sína í 

þágu fyrirtækisins. Sú skoðun að litið skuli á starfsfólk sem eign frekar heldur en breytilegan 

kostnað með öðrum orðum mannauð, er tiltölulega nýtilkomin.  Helsti tilgangur 

mannauðsstjórnunar er að sjá um að hæfileikar starfsfólksins nýtist á sem hagkvæmastan hátt 

svo að sem bestur árangur náist fyrir fyrirtækið (Armstrong, 2009).   
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Mannauðsstjóri eða næsti yfirmaður er gjarnan sá aðili innan fyrirtækisins sem hefur mest 

áhrif á frammistöðu starfsmannsins.  Það skiptir miklu máli hvernig yfirmenn koma fram við 

sína undirmenn því yfirmaður gefur fordæmi með sinni framkomu.  Jákvætt viðmót og 

hvatning, ásamt næmni til að sjá hvaða hæfileikum hver og einn starfsmaður býr yfir eru 

mikilvægir kostir.  Yfirmaður getur skipt sköpum hvað varðar starfsánægju (Armstrong, 

2009). 

Armstrong talar einnig um það í bók sinni hvaða þættir hafa helst áhrif á starfsánægju.  

Mannauðsstefna fyrirtækis þarf að vera skýr svo starfsmaðurinn viti til hvers er ætlast af 

honum.  Starfmanninum þarf að finnast starfið skipta máli og hann þarf að hafa hæfileika til 

að vinna það.  Starfsmaðurinn  þarf að fá hvatningu til að hámarka sitt framlag.  Leiðtogar 

þurfa að skapa skýra stefnu um mikilvægi framfara, sem bæði þeir og starfsmaðurinn eru 

einhuga um að vinna eftir.  Lögð skal áhersla á jákvætt viðhorf sem hvetur starfsmanninn.  

Starfsmönnum er umbunað í samræmi við árangur.  Það þarf að ríkja gagnkvæmt traust og 

starfsmenn þurfa að vinna saman sem heild í að þjóna viðskiptavininum.  Starfsöryggi þarf að 

vera til staðar eins og mögulegt er ásamt því vinnuumhverfi sem tryggir heilsu, velferð, 

öryggi og annan aðbúnað starfsmannsins (Armstrong, 2009).  

Lykilþættir hvað varðar starfsánægju eru að allir starfsmenn hafi tækifæri til endurmenntunar 

og starfsþróunar og að verkefnin sem starfsmaðurinn tekst á við innihaldi áskoranir í eðlilegu 

hlutfalli við eðli starfsins. Það hefur mikil áhrif á starfsánægju hvernig einstaklingnum tekst 

til með sín verk og því er mikilvægt að hann fái rétta kennslu og hvatningu (Armstrong, 

2009). 

Þá tengist starfsánægja einnig náið viðhorfum og þátttöku starfsmannsins til starfsins síns, en 

jákvætt viðhorf og góð félagsleg tengsl á vinnustað eru þættir sem yfirleitt virka hvetjandi á 

starfsmanninn.  (Armstrong, 2009). 

 

2.5 Gildi menntunar 

Menntun eða það að afla sér menntunar væri hægt að skilgreina sem athöfn eða ferli þar sem 

einn eða fleiri taka þátt og markmiðið er að gera breytingar á þekkingu, hæfileikum og 

viðhorfi einstaklinga, hópa eða samfélags ( Knowles, Holton og Swanson, 1998 ).   

Í gegnum tíðina hefur menntun ekki alltaf verið sjálfsögð enda kostar hún fjármagn og hér 

fyrr á öldum höfðu einungis þeir efnameiri kost á að mennta sig.  Fram kemur í riti sem gefið 
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var út á hálfrar aldar afmæli fullveldis Íslands að skólaárið 1918 – 1919 voru 87 stúdentar við 

nám í Háskóla Íslands ( Arinbjörn Kolbeinsson, Ármann Snævarr, Einar Sigurðsson o.fl., 

1968), en samkvæmt tölum af vef Hagstofu Íslands voru 19.334 innritaðir í nám á háskólastigi 

á Íslandi skólaárið 2011 – 2012 (Hagstofan e.d.).  Þetta segir okkur mikið um breytt viðhorf, 

breytta tíma, gildi menntunar og möguleikana á menntun í nútímasamfélagi. 

Rannsókn á tengslum menntunar og starfs bendir til að fólk sem hættir námi eftir stúdentspróf 

og fer út á vinnumarkaðinn njóti ekki sömu launa og hafi ekki kost á sömu atvinnutækifærum 

og þeir sem ljúka háskólaprófi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000).  Sama rannsókn sýnir einnig 

að einstaklingar sem ljúka háskólamenntun eða starfsmenntun njóta afraksturs erfiðisins, bæði 

í launum og einnig hvað varðar virðingu í samfélaginu.  Þessir einstaklingar eiga frekar kost á 

störfum sem þeir hafa áhuga á eða öðrum virðingarstöðum sem þjóðfélagið býður uppá 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2000).  Það er þó ekki alveg sjálfgefið að aukin ánægja í starfi sé 

bein afleiðing aukinnar menntunar, heldur er hún frekar fylgjandi því að einstaklingar eiga 

auðveldara með að fá þau störf sem þeir sækjast eftir eða önnur virðingarstörf, hafi þeir lokið 

tilskilinni menntun, (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). 

Menntun ( prófskírteini ) getur því að verið merki um hæfni sem einstaklingur hefur aflað sér 

með skólagöngu sinni og ætti því að auðvelda viðkomandi að fá vinnu í viðkomandi 

atvinnugrein.  Hér spila persónuleiki og aðrir meðfæddir hæfileikar sinn þátt (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2000).   

 

2.6 Menntun fullorðins fólks / símenntun 

Því hefur verið haldið fram að það að læra sé ein af grunnþörfum mannsins, þannig að það er 

eðlilegt að nám eigi sér stað alla ævi.  Þess vegna mætti þá líta svo á að það að eiga möguleika 

á menntun alla ævi séu nauðsynleg og sjálfsögð mannréttindi, svo hver og einn einstaklingur í 

okkar siðmenntaða þjóðfélagi fái að njóta sín ( Jarvis, 1995 ).  

Lengi vel var menntun álitin einungis fyrir börn og unglinga og eftir að fólk yfirgaf skólann 

átti það ekki auðveldlega afturkvæmt.  Sem betur fer er slík hugmyndafræði nú á hröðu 

undanhaldi, því með aukinni tæknivæðingu eykst krafan einnig um aukna þekkingu.  Með 

aukinni menntun gefst einstaklingum tækifæri á að bæta stöðu sína á vinnumarkaði (Jón Torfi 

Jónasson, 2004). 
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Menntun hjá fullorðnu fólki verður eflaust alltaf að einhverju leiti frábrugðin menntun barna 

því þau eru ekki spurð hvort þau vilji sitja á skólabekk heldur er það skylda.  Það hefur verið 

rætt um það hvort fullorðnir séu öðruvísi nemendur heldur en börn en sú kenning hefur ekki 

fengið mikinn hljómgrunn og aðrir telja að mikilvægara sé að átta sig á grundvallarástæðum 

þess að fullorðinn einstaklingur fer í nám frekar en að einblína á hugsanlegan mun( Edwards, 

Hanson og Raggatt, 1996 ). 

Menntun fullorðinna einstaklinga er hins vegar yfirleitt ákvörðun hvers og eins, því ekki er 

hægt með góðum árangri að troða námsefni inn í hausinn á fólki án þess að það vilji það.  

Fullorðinn einstaklingur sem ákveður að hefja nám hefur yfirleitt tekið þá ákvörðun með það í 

huga að hafa ávinning af.  Hann þarf oftast að greiða sjálfur fyrir þá menntun sem hann sækir 

sér, hann þarf að eyða af sínum tíma, gjarnan frítíma.  Það má því reikna með að einstaklingur 

sem ákveður að fara í nám við framangreindar kringumstæður ætli sér einhvern árangur. 

Stundum hefur verið litið á fullorðins fræðslu sem „annað tækifæri“ eða nýtt upphaf fyrir 

einstaklinga sem til þessa hafa staðið í skugga annarra og ekki fengið sín tækifæri sökum 

ónógrar menntunar (Knowles o.fl 1998). 

Drifkrafturinn að baki því að einstaklingur ákveður að afla sér meiri menntunar eftir að hafa 

verið á vinnumarkaðnum um nokkurn tíma, getur verið mjög misjafn.  Knowles o.fl. ( 1998 ) 

skipta þessum einstaklingum í þrjá hópa. 

 Þeir sem eru með markmið og vilja ná þeim, gjarnan einstaklingar sem hafa ekki 

haldið áfram í skóla en byrjað síðan aftur á námi síðar. 

 Þeir sem þurfa að hafast eitthvað að, þeir fara í nám því þeir finna tilgang í því að 

læra, þó námið hafi oft enga tengingu við þau markmið sem þeir eru með, þeir taka 

þátt til að umgangast annað fólk. 

 Þeir sem þrá að læra, þeir sækjast eftir þekkingu, þekkingarinnar vegna. Þessir 

einstaklingar hafa gjarnan verið að leita sér fróðleiks svo lengi sem þeir muna.  Þetta 

eru einstaklingar sem velja fræðsluþættina í sjónvarpinu, þeir sækja í leshópa og 

fræðslu til að fræðast meira.  

Það er síðan þessi drifkraftur sem knýr einstaklinginn áfram þegar einhverjar aðstæður í lífi 

hans verða til þess að hann ákveður að hefja nám að nýju (Knowles o.fl. 1998).   

Nú á síðari árum er líka komin til sögunnar fjarkennslan og þá reynir ennþá meira á sjálfstæði 

og aga námsmannsins því slíkt nám byggir að langmestu leiti á sjálfsnámi, þó nemandinn njóti 

alltaf leiðsagnar kennarans.  
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2.7 Menntun hefur áhrif á umhverfið 

Mannauðskenning Adams Smith (1776) fjallar meðal annars um að aukin færni verkafólks 

leiði til aukinnar hagsældar og betri lífskjara.  Menntun er í raun fjárfesting sem skilar sér í 

hærri launum en annars stæðu til boða. Jákvæð áhrif menntunar skila sér því ekki aðeins til 

þeirra sem sækja sér menntunina heldur til alls þjóðfélagsins (Smith, 1776). 

Einstaklingur sem ákveður að sækja sér aukna menntun getur breytt stöðu sinni í 

þjóðfélaginu.  Hann nær sér í prófgráðu sem gerir honum kleift að sækjast eftir öðrum störfum 

heldur en áður.  Þetta getur þýtt annað vinnuumhverfi og gjarnan hærri laun, en þau hafa áhrif 

á kaupgetu og félagslega stöðu viðkomandi.  Aukin neysla og aukin félagsleg færni hafa síðan 

jákvæð áhrif út í hagkerfið (Þorvaldur Gylfason og Gylfi Zoega, 2003).   

Þá getur nýtt vinnu umhverfi einnig kallað á nýja vini, öðruvísi hegðun og öðruvísi neyslu.  

Sá sem menntar sig í einhverri ákveðinni atvinnugrein eyðir mjög miklum tíma með fólki á 

svipuðum stað í þjóðfélaginu.  Fyrst og fremst í vinnu, en einnig utan vinnutíma ef félagsstarf 

er til staðar og ef vinátta eða kunningsskapur myndast við vinnufélaga.  Þetta eru yfirleitt 

frekar jákvæðar breytingar heldur en neikvæðar, því einstaklingurinn er líklegri til að auka 

kröfurnar til sín og sinna hvað varðar menntun, heilsusamlegt líferni og samfélagslega 

afþreyingu (Pallas, 2000). 

Hver og einn einstaklingur mótast mikið af sínu umhverfi og yfirleitt lifa börnin og hrærast í 

sama umhverfi og foreldrarnir.  Þau læra því að tileinka sér þann hugsanagang og þá sýn á 

lífið sem þau alast upp við.  Hafi foreldrarnir farið í framhaldsnám alast börnin einnig upp við 

það viðhorf að framhaldsnám sé eðlilegur hlutur.  Fjárhagsleg afkoma foreldranna hefur 

einnig áhrif bæði hvað varðar getu til að stunda framhaldsnám en einnig hvað varðar viðhorf 

barnanna til náms. Menntun getur því haft keðjuverkandi áhrif á sitt umhverfi og á þjóðfélagið 

í heild sinni (Pallas, 2000). 
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3 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

3.1 Val á rannsóknaraðferð 

Að velja bestu rannsóknaraðferðina skiptir miklu máli þegar farið er að rannsaka viðfangsefni 

en það fer síðan eftir eðli rannsóknarinnar og eftir hverju er verið að leita hvaða aðferð hentar 

best.  Í þessu tilfelli er rannsakandi að leita eftir upplifun og líðan þátttakanda sem hefur 

stundað nám með vinnu, hver staða hans er á vinnumarkaðnum og hvort hann er sáttari eftir 

að hafa tekist á við námið og það sem því fylgir.  Því var ákveðið að viðtalsaðferð eða 

svokallað djúpviðtal mundi henta, því þar eru yfirleitt bestu möguleikarnir til að ná fram líðan 

og upplifun viðmælandans (Esterberg, 2002: Taylor og Bodgan, 1998). 

Ókostur þessarar aðferðar er hins vegar hve fáir svarendur eru, þar af leiðandi er hæpið að 

draga almennar ályktanir af þessari rannsókn um það hvernig „almenningur“ eða 

„bankastarfsmenn“ hafa það.  Viðtölin kunna að gefa vísbendingar, en til að geta staðhæft 

eitthvað um heildina yrði að gera rannsókn sem talist gæti tölfræðilega marktæk. 

 

3.2 Eigindleg aðferð 

Djúpviðtöl flokkast undir eigindlega rannsóknaraðferð, með henni er leitast við að greina 

félagslegan og tilfinningalegan veruleika þess sem verið er að ræða við og fá fram hans 

skilning og upplifun á málefninu/aðstæðum.  Í djúpviðtölum er notast við opnar spurningar 

þannig að viðmælandi getur tjáð sig með sínum eigin orðum.  Spurningarnar afmarka efnið 

sem á að ræða en rannsakandi stýrir viðtalinu að hluta með því að nota spurningaramma.  

Rannsakandi gætir þess jafnframt um leið að viðmælandi fái að tjá sig varðandi það sem snýr 

að rannsóknarspurningunni og að greinagóður mælikvarði náist.  Rammi utan um viðtalið er 

einnig nauðsynlegur til að auðvelda úrvinnslu því mun erfiðara er að magnsetja eigindlega 

rannsókn, heldur en megindlega (Esterberg, 2002: Taylor og Bodgan, 1998). 
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3.3 Þátttakendur 

Þar sem rannsakandi hefur starfað innan bankageirans nánast allan sinn starfsaldur og sá 

vettvangur hefur vakið sérstakan áhuga, lá nokkuð beint við að velja þann geira.  Þátttakendur 

voru valdir með aðstoð SSF, en forsendurnar sem rannsakandi gekk út frá í upphafi voru að 

viðkomandi væri kominn yfir 30 ára aldur, hefði stundað vinnu um einhvern tíma en ákveðið 

síðan að fara í nám og að hann hefði lokið því.  Valdir voru átta einstaklingar frá öllum 

fjármálastofnununum, sjö konur og einn karlmaður á aldrinum 30 til 45 ára.  Meiri hluti 

kvennanna voru á aldursbilinu 30 til 35 ára en þrjár þeirra höfðu farið í barneignarleyfi á 

meðan á náminu stóð.  Misjafnt var hvort þátttakendur voru ennþá starfandi hjá sömu stofnun 

og þegar þeir hófu nám eða hvort þeir höfðu flutt sig, til dæmis höfðu einhverjar kvennanna 

sem fóru í barneignarleyfi skipt um starf.  Einn þáttakandi hafði flutt erlendis og haldið áfram 

námi þar og annar hafði flutt út á land, en hinir sex voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu.   

 

3.4 Áreiðanleiki rannsóknarinnar og hugsanlegir gallar 

Þetta er ekki stórt úrtak þar sem eingöngu er rætt við átta þátttakendur sem vinna hver hjá 

sinni fjármálastofnun.  Rannsakandi þarf alltaf að vera meðvitaður um að hann getur haft áhrif 

á niðurstöðurnar, t.d. vegna eigin skoðana eða reynslu.  Rannsakandi getur einnig haft áhrif á 

viðmælanda með nærveru sinni og hvernig hann spyr nánar út í þau atriði sem hann vill fá 

svör við. 

Sökum þess hversu lítið úrtakið er og einnig sökum eðlis rannsóknarinnar mun alltaf verða 

frekar erfitt að alhæfa eitthvað um niðurstöðurnar en rannsóknin mun þó gefa mjög ákveðna 

hugmynd um reynsluheim viðmælenda.  

Eigindleg rannsóknaraðferð getur verið vandasöm og reynir töluvert á næmni rannsakanda að 

fá þær upplýsingar frá viðmælanda sem verið er að sækjast eftir.  Rannsakandi þarf því að 

geta komið með nýjar spurningar inn á meðan á viðtalinu stendur til að fá fram nánari 

skýringar á einstökum atriðum. 
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3.5 Gagnaöflun 

Við upphaf verkefnis var ákveðið hvaða rannsóknaraðferð og hvaða markhóp ætti að nota.  

Þegar það var komið á hreint var búið til uppkast að efnisyfirliti til að auðvelda yfirsýn.  Að 

því loknu hófst undirbúningur eigindlegra viðtala, en byrjað var á því að hafa samband við 

starfsmann hjá SSF, en hann lét í té, eftir að hafa fengið samþykki hjá viðkomandi aðilum, 

nöfn einstaklinga er sótt höfðu nám með vinnu.  Á sama tíma setti höfundur niður á blað þær 

spurningar sem komu í hugann og lutu að því sem hann hafði áhuga á að fá vitneskju um 

varðandi rannsóknina.  Upplýsingar um ástæður þess að einstaklingur fór í nám, aðstæður á 

meðan á námi stóð og aðstæður eftir að námi lauk.  Eftir að hafa “fínpússað” spurningarnar og 

prófað þær á vinnufélaga, með svipaðan bakgrunn og þátttakendur viðtalanna, var haft 

samband við viðmælendur og fastsettur tími til að hittast.  Viðtölin fóru fram á lokuðum 

skrifstofum svo ekki kæmi til ónæðis. 

Önnur gögn sem voru notuð voru úr bókum um mannauðsstjórnun, menntarannsóknir, 

rannsóknir um starfsánægju og tímarit er varða þetta efni.  
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4 Viðtöl við starfsmenn fjármálafyrirtækja 

Í þessum kafla verður samantekt viðtalanna kynnt og reynt að svara rannsóknarspurningunni:  

Hefur aukin menntun áhrif á líðan einstaklings í starfi? 

a) Hverjar eru helstu ástæður þess að viðkomandi ákveður að hefja nám að nýju? 

b) Hvernig standa vinnuveitendur og stjórnendur við bakið á starfsmanni í námi? 

c) Hverju hefur námið breytt fyrir aðstæður starfsmannsins? 

d) Hvert er almennt viðhorf starfsmannsins/námsmannsins til menntunar? 

Tekin voru viðtöl við átta starfsmenn fjármálafyrirtækja sem áttu það sameiginlegt að hafa 

farið í nám eftir að hafa verið á vinnumarkaðnum í einhvern tíma og allir komnir yfir þrítugt.  

Viðtölin voru tekin upp og tók hvert viðtal u.þ.b. 30 mínútur. Viðtölin voru síðan skrifuð 

orðrétt niður áður en unnið var úr þeim.  Þeir viðmælendur sem haft var samband við voru 

allir mjög jákvæðir gagnvart rannsókninni og áhugasamir að koma í viðtal.  

 

Helstu ástæður þess að einstaklingur ákveður að hefja nám að nýju 

Viðmælendur áttu það allir sameiginlegt að hafa viljað bæta stöðu sína á vinnumarkaði á einn 

eða annan hátt.  

Það sem höfundi fannst koma skýrast fram var að viðmælendur sóttust eftir flóknari störfum 

og meiri áskorun í sínum verkefnum heldur en þeir höfðu áður haft.  Það kom einnig fram í 

viðtölunum að viðmælendur upplifðu að yfirmenn virtust meta hæfni starfsmannsins að 

einhverju leiti eftir menntun því viðmælendur sögðust ekki hafa fengið nægilega flókin störf 

við sitt hæfi, heldur sátu þeir fastir í einhæfum „rútínu“ störfum þangað til þeir höfðu lokið 

viðbótar menntun.  

Viðmælendur voru fyrst spurðir um ástæður þess að þeir ákváðu að hefja nám, fyrsti 

viðmælandinn hafði lokið bæði BS námi í viðskiptafræði og meistaranámi síðar, hann hafði 

þetta að segja. 

„mig langaði bara í meiri ögrun, mig langaði bara að  komast út fyrir þennan 

þægindahring að geta bara komið í vinnuna og stimplað mig út eftir bara nákvæmlega 
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8 tíma og verið bara „seif“ með mitt starf.  Ég hefði aldrei getað verið í þannig starfi í 

100 ár.  Ég hafði ekki áhuga á að vera í svona rótgrónum ramma“. 

Annar viðmælandi hafði ekki markvisst ætlað sér í frekara nám þegar hann fór út á 

vinnumarkaðinn, en komst svo að því þegar tíminn leið að það var farið að há honum í 

verkefna og starfsvali.  Þegar svo Háskóli Reykjavíkur hóf að bjóða upp á „háskólanám með 

vinnu“ sá viðmælandi sitt tækifæri, og skellti sér í viðskiptafræði.  Hann svaraði sömu 

spurningu þannig:   

„Mér fannst þetta alltaf einhvernvegin hefta mig, að fá ekki tækifæri til að takast á við 

eitthvað meira krefjandi verkefni.  Það var bara eins og maður væri bara alltaf settur 

á einhvern ákveðinn stall, maður var bara í einhverjum svona einföldum hlutum og 

þetta truflaði mig alltaf.  Ég hélt að maður gæti bara unnið sig upp sjálfur og þyrfti 

ekkert, ég var bara alltaf einhvernvegin, ég þarf ekkert að mennta mig, ég vil bara 

gera þetta sjálf.  Þannig að það voru í raun og veru 16 ár sem ég var búin að vera á 

vinnumarkaðnum þegar ég fór í skóla“. 

Viðkomandi starfsmaður talaði einnig um það að það væri ekki spurning, það að hafa farið í 

frekara nám, það hefði skilað sér fyrir hann, bæði í tækifærum og starfsöryggi.   

Eins og áður hefur komið fram töluðu þessir viðmælendur um að þeir hefðu ekki fengið 

tækifæri til að komast áfram í starfi vegna þess að þá skorti menntun, en að sama skapi hafi 

staða þeirra gjörbreyst eftir að námi lauk.  Hér má alveg velta því fyrir sér, hvers vegna fær 

starfsmaður með minni menntun ekki líka tækifæri til að spreyta sig?  Horfir yfirmaður 

eingöngu á prófskírteinin og úthlutar verkefnum eftir þeim?  Það verður að teljast eðlilegt að 

þeim sem hefur haft fyrir því að mennta sig sé treyst fyrir flóknari verkefnum.  Verðum við 

ekki að ætla að yfirmaður hafi yfirsýn yfir þau störf sem þarf að vinna auk getu þeirra 

starfsmanna sem hann hefur yfir að ráða og að hann úthluti hverjum og einum eftir hæfni og 

kröfum.  Það kann líka að vera að einhver ákveðinn vinnustaður hafi bara ekki upp á flóknari 

verkefni að bjóða en svo að þau henti viðkomandi starfsmanni og þá er það á ábyrgð 

starfsmannsins að takast á við það með því að finna sér nýtt starf.   

Í flestum störfum eru gerðar einhverjar kröfur um þekkingu og vinnuveitendur vita yfirleitt 

hverjar þær eru.  Það eru skilyrði sem þarf að uppfylla til að þeir geti tekið ábyrgð á 

viðkomandi starfsmanni áður en hann er ráðinn í starfið.  Einn viðmælandinn, hafði fengið 

stöðuhækkun eftir að menntun lauk og hafði einmitt reynslu af að meta hæfni umsækjenda um 

starf. 
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„Ég er komin í þannig stöðu núna að ég er að ráða fólk sko og það hefur ótrúlega 

mikið að segja í viðtölum og svona og þegar ég horfi á atvinnuumsóknir.  Bæði 

menntun og líka reynsla hefur heilmikið að segja, þetta spilar allt saman og ég held 

bara að því meiri menntun að þá stendur maður betur að vígi“. 

Hér minnist viðmælandi einnig á reynsluna, en það kom fram hjá nokkrum viðmælendum 

hvað reynslan skiptir miklu máli.  Þeir sem höfðu lokið meistaranámi fundu verulega til þess 

hversu mikið auðveldara var að vinna verkefni með þeim sem höfðu verið úti á 

vinnumarkaðnum um tíma áður en þeir hófu meistaranám, heldur en þeim sem ekki höfðu 

staldrað þar við. 

 

Stuðningur vinnuveitenda 

Allir viðmælendurnir nema einn hófu nám með vinnu annað hvort af þeirri ástæðu að þeir 

töldu sig ekki geta verið án launa á meðan eða af því þeir vildu halda þeirri vinnu sem þeir 

voru í.  Einn viðmælenda ákvað að drífa sig í meistaranám eftir að aðstæður breyttust við 

hrunið og hann ákvað skyndilega að hætta störfum.  Það var mjög skýrt hjá öllum 

viðmælendum að vinnustaðurinn og næsti yfirmaður hvöttu til námsins og studdu dyggilega 

við bakið á viðmælanda, á meðan á náminu stóð.  Einn viðmælenda hafði minnkað við sig 

vinnu er hann hóf námið en það breyttist þegar á leið, hann svaraði spurningunni um hvort 

hann hafi verið í vinnu með náminu. 

„Já ég byrjaði í 50% vinnu og endaði síðan í 120 – 130%  með fullu námi“. 

Það er rétt að geta þess að þessi viðmælandi fékk stöðuhækkun áður en náminu lauk svo e.t.v. 

er eðlilegt að vinnuálag hjá honum hafi aukist.  

Það má sjá af svörum viðmælenda að vinnuveitendur voru hlynntir því að starfsmenn væru í 

námi, því einn viðmælandi réði sig í vinnu á sama tíma og hann var að hefja nám en 

vinnuveitandinn setti það ekki fyrir sig þó starfsmaðurinn gæti ekki verið í fullu starfi til að 

byrja með.   

„Já hann ákvað að ráða mig og vildi hafa mig í námi, þó hann hefði kannski viljað 

nýta krafta mína 100%“. 

Þriðji hafði þetta að segja um viðhorf yfirmanna. 
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„Það hefur einhvernvegin aldrei verið vandamál með yfirmenn þeir hafa alltaf sýnt 

þessu mjög mikinn skilning, en í öllum tilfellum þá hef ég líka verið bara eini 

starfsmaðurinn, ég er ekkert viss um að það væri svo mikill skilningur ef allir 

starfsmennirnir væru í námi“. 

Í mörgum tilfellum var um sveigjanlegan vinnutíma að ræða eða lækkað starfshlutfall hjá 

viðmælendum.   

Nokkrir viðmælenda fóru í barneignarleyfi á meðan á náminu stóð og gátu þá nýtt tímann á 

meðan makinn tók sitt leyfi en aðrir tóku sér hreinlega frí frá námi í einhvern tíma af þessum 

sökum. 

„Þetta var auðvitað alveg erfitt á tímabili þegar maður var að vinna alveg til kl 16, 17 

eða  18 og svo strax að læra á eftir.  En ég eignaðist barn á meðan ég var í skólanum 

og tók þá eina önn frí og kláraði svo, en maðurinn minn reyndar var í fæðingarorlofi 

með mér á tímabili, þá fór ég að skrifa ritgerðina“. 

Ef dæma má af þessum viðtölum virðast þeir sem ákveða að fara í nám til að ná sér í réttindi 

vera tilbúnir að leggja heilmikið á sig en aðstæður hafa líka gjörbreyst frá því sem var.  Fólk 

getur hafið nám, tekið sér hlé og byrjað aftur, það getur verið í kvöldskóla eða fjarnámi svo 

eitthvað sé nefnt. 

Í langflestum tilfellum voru samstarfsmenn mjög jákvæðir gagnvart námi viðmælanda, hvort 

sem kennslustundir voru að deginum til og viðmælandi þurfti að fara úr vinnu, eða ef kennsla 

byrjaði kl 16 einhverja daga í viku og viðmælandi þurfti  að fara fyrr þá daga.  Einn 

viðmælandi nefndi samt sem áður að hann hefði fundið mun á viðmóti samstarfsfélaga, þegar 

hann var spurður um viðhorf vinnufélaga til námsins. 

„Það var aðeins misjafnt, reyndar fór það aðeins eftir því hversu mikið þeir voru 

menntaðir.  Þeir sem voru meira menntaðir voru jákvæðari en þeir sem voru minna 

menntaðir“. 

Það er að vissu leiti skiljanlegt að þeir sem ekki hafa lagt það á sig að mennta sig, hverjar sem 

ástæðurnar fyrir því eru, hafi ekki sama skilning á aðstæðum þess sem er í námi og þeir sem 

eru búnir að hafa fyrir því að ná sér í menntun.   

Eins og áður hefur komið fram voru viðmælendur einróma um að vinnuveitandi hvatti og 

studdi þá til námsins.  Margir viðmælendur gátu hagrætt sínum vinnutíma til að fylla það 

starfshlutfall sem þeir voru ráðnir í en þeir gátu í mörgum tilfellum fengið að vinna lægra 
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starfshlutfall á meðan á náminu stóð.  Þá fengu allir viðmælendur fjárhagslegan stuðning hjá 

stéttarfélaginu sínu og vinnuveitanda.  Auk þess fengu flestir viðmælendur frí til að mæta í 

próf, án þess að þurfa að vinna það upp. 

 

Hverju hefur námið breytt fyrir aðstæður starfsmannsins?  

Viðmælendur voru spurðir að því hvort þeir teldu sig betur setta eftir nám heldur en fyrir.  

Allir töluðu þeir um að menntunin hefði skilað sér á einn eða annan hátt.  Menn nefndu meira 

krefjandi verkefni, sérverkefni, hærri laun, margir fundu sig öruggari á vinnumarkaðnum og 

óhræddari að segja álit og skoðanir varðandi ýmis atriði tengd starfinu.  Síðast en ekki síst er 

svo að nefna það að láta gamla drauma rætast, eða standa við gefin loforð gagnvart sjálfum 

sér.  Í því sambandi hafði einn viðmælandinn þetta að segja um hvort hann væri betur settur 

eftir að hafa lokið námi. 

„já miklu, þó mann hafi oft langað að hætta sko, svo man ég að einn vinur minn sagði, 

þetta er bara eins og að þrífa klósett, þú bara setur á þig hanskana og þú klárar þetta.  

Því maður var bara oft sko, ég veit ekki af hverju ég er í þessu, en þá sagði hann, 

bíddu varstu ekki að tala um að þetta hefði truflað þig í 16 ár?“ 

Þess ber að geta að þrír af þessum átta sem rætt var við skiptu um starf á meðan eða rétt eftir 

að námi lauk.  Einn fékk stöðuhækkun innan síns vinnustaðar og var mjög ánægður. Hann 

svaraði spurningunni um það hvort og hvernig námið hafi skilað honum bættari stöðu á 

vinnumarkaðnum þannig. 

„Já klárlega, ég fékk stöðuhækkun í vinnunni, reyndar samt það sem ég geri er ekkert 

tengt því sem ég lærði svosem en ég fékk samt stöðuhækkun í vinnunni sko þannig að 

það hefur klárlega hjálpað til sko“. 

Fjórir af viðmælendunum voru ennþá í sama starfi, tveir af þeim höfðu fengið flóknari störf 

að takast á við en hinir tveir voru ennþá í samskonar störfum.  „Já, ég veit meira hvað ég vil 

gera“ svaraði einn þegar hann var spurður hvort hann væri í heildina sáttari eftir námið. 

Annar þeirra sem ennþá var í sama starfi var alveg ánægður með sína stöðu en hinn talaði um 

að verkefnin væru ekki lengur nægilega krefjandi. 

„þetta er svolítið erfið spurning vegna þess að það er svo margt sem spilar inní, 

upplifun mín eins og þegar ég byrja hérna, þá er rosalega mikið af spennandi og 

krefjandi verkefnum en í dag eru verkefnin ekkert krefjandi fyrir mig.   
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Nei hrunið hafði ekkert með það að segja mér finnst verkefnin bara í dag ekkert fyrir 

mig.  Ég er bara með svona rútínur en samt er ég stundum líka svona að skapa eða 

brjóta heilann til að finna lausnir á einhverjum ákveðnum hlutum og svona, en það er 

bara upplifunin kannski.  Kannski er það sem námið gerir.  Já ég þarf allt öðruvísi 

áskorun í dag heldur en áður það er svolítið fyndið sko og ég held að það sé megin 

upplifunin“. 

Það virðist vera í mörgum tilfellum að yfirmenn líti á prófgráðu sem hæfnisstimpil fyrir 

starfsmann varðandi það hvað hann getur og hvaða verkefni er  hægt að fela honum, því 

helmingur viðmælenda vinnur áfram á sama vinnustað en hefur fengið að takast á við ný og 

flóknari verkefni.  Vissulega er það eðlilegt að starfsmaður verði hæfari við aukna menntun 

og  á það ber að líta að þeir starfsmenn sem skiptu um starf gerðu það m.a. vegna þess að ekki 

voru flóknari störf í boði á „gamla“ vinnustaðnum.  Niðurstöður viðtalanna sýna hér að í 

yfirgnæfandi meirihluta þeirra tilfella sem rætt var við skilaði prófgráðan sér í betri stöðu, 

annað hvort á sama eða öðrum vinnustað. 

 

Almennt viðhorf starfsmanns til menntunar 

Viðmælendur voru í lokin spurðir:  „Hvert er viðhorf þitt til gildis menntunar almennt?“  

 Hér voru allir sammála um að öll menntun skipti máli og voru þeirrar skoðunar að 

einstaklingar ættu að mennta sig ef þeir mögulega gætu.  Hér er skoðun eins viðmælandans. 

„Maður á kannski að passa þetta menntasnobb, en ég er farin að finna meira fyrir því 

núna heldur en ég hef gert hingað til frá fólki í kringum mig.  Maður þarf ekkert 

endilega að vera eitthvað rosalega menntaður til að vera klár í því sem maður er að 

gera.  Ég hefði ekkert endilega þurft masters próf til að vera klár í því sem ég er að 

gera en það eykur víðsýni og maður fær kannski dýpri þekkingu á því sem maður vissi 

ekki áður“. 

Menn töluðu einmitt flestir um að menntunin hefði breytt viðhorfum þeirra og aukið víðsýni á 

marga hluti í þjóðfélaginu.  Annar viðmælandi hafði þetta að segja í lokin og er það mjög 

athyglisvert, því það er ljóst að miklu skiptir að læra að nýta námsefnið jafnóðum svo það 

verði raunverulegt og gleymist ekki. 

„Það er ekkert endilega gott að fara bara fyrst í menntaskóla og svo beint í háskóla og 

mastersnám og ætla svo bara að fara að vinna, maður verður einhvernvegin að taka 
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það sem maður er búinn að vera að læra og yfirfæra það og innleiða það í það sem 

maður er að gera í vinnunni því það er bara staðreynd að annars fer þekkingin bara og 

gleymist.  Maður verður að virkja hana og koma henni inn í raunveruleikann ég held að 

það sé lykillinn að „successful learning“  annars er bara of stórt bil á milli þessa 

fræðilega og þess raunverulega – það er mín skoðun“.   

 

Samantekt 

Eftir samantekt viðtalanna eru sterkar vísbendingar um að einstaklingar fara í frekara nám til 

að styrkja stöðu sína á vinnumarkaði.  Samantektin sýnir einnig að þeir einstaklingar sem tóku 

þátt í viðtölunum höfðu flestir lent í því að vinna vanabundin rútínustörf af því þeir voru ekki 

með nægilega menntun, en komust út úr þeirri stöðu eftir að hafa bætt við sig í námi.  Viðtölin 

sýna enn fremur að þessir sömu einstaklingar eru mun ánægðari með sína stöðu eftir nám, 

þrátt fyrir erfiðan tíma á meðan á námi stóð.  Þá voru viðmælendur allir sammála um að öll 

menntun væri til bóta fyrir einstaklinginn hvort sem hún tengdist starfinu beinlínis eða ekki. 

  



 

 

 
31 

 

 

5 Niðurstöður og ályktanir 

Eins og fram kom í fyrsta kafla þá var tilgangur þessa verkefnis að kanna ástæður þess að 

einstaklingar leggja í nám og hvort sú menntun hafi skilað þeim meiri ánægju á sínum 

vinnustað og einnig í lífinu almennt.  Í þessum kafla verður leitast við að gefa stutt svör við 

spurningunum sem þar voru bornar upp, byggð á þeim upplýsingum sem aflað var í 

viðtölunum. 

 

Menntun gefur aukin tækifæri 

Niðurstöður viðtalanna sýna mjög skýrt að viðmælendur fóru allir í nám að nýju til að styrkja 

stöðu sína á vinnumarkaðnum.  Flestir höfðu alltaf ætlað sér í frekara nám en ekki látið verða 

af því fyrr en aðstæðurnar knúðu þá til. Þeir voru margir í þeirri stöðu að finnast þeir fastir í 

einhæfum störfum en höfðu áhuga á að takast á við meira krefjandi verkefni.  Þeim fannst þeir 

ekki fá tækifæri til að vinna sig upp við þær aðstæður sem þeir voru í en með aukinni 

menntun áttu viðmælendur kost á fjölbreyttari og meira krefjandi verkefnum eða höfðu 

möguleika á að sækjast eftir stöðum sem þeim fannst áhugaverðar.  Einnig hafði aukin 

menntun áhrif á starfsöryggið og þeim fannst þeir hafa betri yfirsýn yfir hin ýmsu málefni er 

að atvinnugreininni lutu.  Það sem höfundi fannst hvað áhugaverðast, en kom þó ekkert á 

óvart, var að viðmælendur vildu allir auka hæfni sína til að komast út úr einhæfum störfum og 

vildu geta tekist á við eitthvað nýtt. 

 

Stuðningur vinnuveitanda 

Það er vel líklegt að einstaklingur sem stundar nám með fullri vinnu sé undir miklu álagi og 

skiptir því miklu að eiga vísan góðan stuðning yfirmanns.  Niðurstöður viðtalanna sýna að það 

er í heildina raunin, þó e.t.v. sé sumstaðar hægt að sjá vissa mótsögn í því sambandi.  

Þátttakendur töluðu allir um að yfirmenn og vinnuveitendur hvöttu til námsins og reyndust 

almennt mjög jákvæðir og hliðruðu til þannig að viðkomandi gat unnið af sér fjarvistir eða 

þeir lækkuðu starfshlutfall starfsmannsins.  Hins vegar kom líka fram að einhverjir lentu í 

miklu vinnuálagi við það að vinna upp fjarvistir og má því velta fyrir sér hvort það hafi verið 
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vegna vilja starfsmannsins að halda í sitt starfshlutfall, eða hvort verkefnin hafi verið svo 

mikil að pressan hafi komið frá yfirmanni.   

Almennt voru viðmælendur sammála um að þeir hafi haft stuðning vinnuveitanda og 

yfirmanns á meðan á náminu stóð.  Allir viðmælendur fengu fjárhagslegan stuðning frá 

stéttarfélaginu sínu og vinnuveitanda.  Margir fengu auk þess frí á launum til að mæta í próf. 

Það var athyglisvert að einn viðmælenda talaði um að þrátt fyrir að það hafi verið erfitt að 

vinna með náminu þá hafi það á vissan hátt líka verið forréttindi  „að fá reynsluna alla beint í 

æð þegar maður er að læra, þegar maður var að lesa eitthvað að þá gat maður alltaf sett það 

í samhengi, það var gríðarlega mikill fengur“.  Hér er höfundur algjörlega sammála, það er 

mjög dýrmætt að geta tengt námið jafnóðum inn í starfið og gerir námið um leið meira lifandi 

og raunverulegra. Það eru því vissulega kostir við það að vera í námi með vinnu þó svo að það 

sé að öðru leiti mun erfiðara.  Viðmælandi talaði hér einnig um muninn á því að vinna með 

ungu fólki sem eingöngu hafði verið í námi eða þeim sem voru búnir að vera á 

vinnumarkaðnum, „að vinna með fólki sem kemur með gríðarlega reynslu þetta er miklu 

meira varið í að læra með slíku fólki heldur en þessum ungu krökkum sem þurfa ekki að 

hugsa um neitt nema sjálfan sig og búa bara hjá mömmu og pabba“ 

Höfundur dregur þá ályktun af þessum viðtölum að þeir sem ákveða að fara í nám til að ná sér 

í réttindi séu tilbúnir að leggja heilmikið á sig til þess.  Stuðningur yfirmanna er til staðar 

bæði fjárhagslega og einnig hagræðing á vinnutíma.  Allar aðstæður hafa gjörbreyst frá því 

sem var.  Fólk getur hafið nám, tekið sér hlé og byrjað aftur, það getur verið í kvöldskóla eða 

fjarnámi svo eitthvað sé nefnt. 

 

Menntun getur breytt aðstæðum einstaklings 

Allir viðmælendurnir töluðu um að námið hefði skilað sér á einn eða annan hátt fyrir þá.  

Menn nefndu meira krefjandi verkefni, sérverkefni sem kröfðust eigin útsjónasemi og 

frumkvæðis.  Hærri laun og meira öryggi í starfi vegna betri stöðu á vinnumarkaðnum.  Menn 

voru óhræddari að segja sínar skoðanir, bæði hvað varðar starfið og einnig almennt, betri 

yfirsýn og aðrar áherslur í daglega lífinu.  Nokkrir voru að láta gamla drauma rætast, þeir 

höfðu alltaf ætlað sér að mennta sig meira, en af einhverjum ástæðum hafði ekki orðið af því 

fyrr.  Einn viðmælenda var í þeirri stöðu að vera ennþá í sínu gamla starfi og þó starfið hafi 

verið spennandi og krefjandi í upphafi þá var það bara ekki þannig lengur.  Sá einstaklingur 

var bæði búinn að ná svo góðum tökum á sínu starfi en auk þess hefur menntunin spilað sinn 
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þátt, enda varð honum að orði, „kannski er það sem námið gerir, ég þarf allt öðruvísi áskorun 

í dag heldur en áður“.  Það sem er e.t.v. örlítið umhugsunarvert hér eru andstæðurnar.  

Einstaklingur sem sat fastur í einhæfum störfum áður, en fær áskoranir og meira krefjandi 

verkefni eftir nám og svo hin hliðin að starfsmaður sem er í sama starfinu og menntar sig, en 

fær ekki verkefni við hæfi eftir námið, því hann er „vaxinn upp úr“ þeim verkefnum sem hann 

hafði.  Sú ákvörðun er vissulega alltaf á ábyrgð einstaklingsins hvort hann vill vera áfram í 

starfi sem ekki uppfyllir þarfir hans fyrir að takast á við meira krefjandi verkefni.  Það kann 

hins vegar líka að vera að vinnustaðurinn bjóði bara ekki upp á fjölbreyttari verkefni, eða að 

það séu ekki slík verkefni á lausu og fólk vill sjaldnast standa uppi atvinnulaust, bara af því 

verkefnin eru ekki nægilega spennandi.   

Niðurstöður viðtalanna sýna að í yfirgnæfandi meirihluta þeirra tilfella sem rætt var við 

skilaði prófgráðan sér í betri stöðu meira spennandi verkefnum, annað hvort á sama eða 

öðrum vinnustað og ánægðari einstaklingi. 

 

Almennt viðhorf viðmælenda til menntunar 

Allir viðmælendur voru sammála um mikilvægi menntunar og að hún skilaði sér alltaf á einn 

eða annan hátt til einstaklingsins.  Menntun skilar sér yfirleitt alltaf í auknum tækifærum fyrir 

einstaklinginn, bæði til atvinnu og verkefna.  Menntun getur einnig skilað sér í meiri víðsýni 

og breyttum viðhorfum til samfélagsins.  Fleiri en einn viðmælenda nefndu að þeir hefðu 

fundið mikinn mun á að vinna með einstaklingum sem ekki höfðu verið úti á 

vinnumarkaðnum eða þeim sem höfðu stundað vinnu um tíma áður en þeir hófu nám að nýju.  

Þá nefndu menn einnig mikilvægi þess að nýta námsefnið, þ.e. að færa þekkinguna yfir á 

vinnustaðinn eða í daglegu aðstæðurnar, svo námið yrði raunverulegt og gleymdist ekki.  Einn 

viðmælenda nefndi að þrátt fyrir það að menntun skipti verulegu máli, þá þurfi menn samt að 

passa sig á menntasnobbi, sá hinn sami sagðist vera farinn að finna aðeins meira fyrir því 

núorðið eftir að hafa lokið sínu námi.  Nefndi hann einnig að menn þyrftu ekkert endilega 

meistaragráðu til að vera góðir í því sem þeir væru að gera, en óneitanlega hefði námið aukið 

víðsýni og dýpkað þekkingu á mörgum málefnum.   

Einn viðmælenda talaði um það í sambandi við viðhorf hans til menntunar, að eftir sína 

reynslu, en viðkomandi fór bæði í gegnum BS- nám og meistaranám, með vinnu, að menn 

ættu hiklaust að mennta sig, en menn yrðu jú líka að nýta það sem þeir hefðu lært.  „Auðvitað 

er það náttúrlega æðislegt að geta hætt alveg að vinna, en á móti þá hjálpar það líka til að 
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vera í vinnu.  Þannig að þetta er náttúrlega þessi gullni meðalvegur að fara.  Að vera í 100% 

vinnu og 100% námi er of mikið“. Viðmælandi nefndi hér til viðbótar að það gengi illa upp að 

vera í þungu námi og með fullt af erfiðleikum í einkalífinu. 

Allir viðmælendur voru sammála um að öll menntun skipti máli og voru þeirrar skoðunar að 

einstaklingar ættu að mennta sig ef þeir mögulega gætu.   

 

Menntun getur haft áhrif á líðan einstaklings í starfi 

Höfundur las fjölda greina og bóka um menntun fullorðinna einstaklinga annars vegar og um 

starfsánægju hins vegar.  Það kom skýrt fram í mörgum af þessum greinum að menntun hefur 

ekki minna að gera með starfsánægjuna heldur en launin.  Að vera í starfi þar sem 

einstaklingur fær að njóta hæfileika sinna, takast á við verkefni og leysa þau, er gjarnan það 

sem gefur mönnum ánægju í starfinu.  Einstaklingur sem ekki hefur þá menntun sem til þarf 

til að sinna viðfangsefnum vinnustaðarins eða sækja um starf sem hann hefur áhuga á getur 

mjög auðveldlega orðið óánægður með stöðu sína.  Að sama skapi er sá einstaklingur sem 

leggur á sig að fara í nám og nær sér í prófgráðu, sigurvegari í sínum kringumstæðum, þegar 

hann uppsker verkefni eða starf við hæfi. 

Almennt töluðu viðmælendur um það að auk þess að hafa fengið stöðuhækkanir, annað starf 

eða áhugaverðari verkefni, eftir að námi lauk, þá hefði námið einnig skilað þeim meira 

sjálfstrausti.  Menn voru óhræddari við að tjá sig og segja sínar skoðanir varðandi ýmis 

málefni, en fengu auk þess meiri víðsýni og dýpri þekkingu á hinum ýmsu málefnum. Einn 

viðmælenda talaði um að hann fengi meira frjálsræði til að sinna ýmsum sérverkefnum, eða 

„gæluverkefnum“ sem væru sérstaklega á hans áhugasviði. 

Niðurstöður viðtalanna sýna hér að í yfirgnæfandi meirihluta þeirra tilfella sem rætt var við 

skilaði prófgráðan sér í betri stöðu, annað hvort á sama eða öðrum vinnustað.  Höfundur telur 

að niðurstöður bendi einnig til þess að það að sækja sér aukna menntun svo möguleiki sé á 

fjölbreyttari og meira krefjandi störfum geti haft áhrif á starfsánægju. 

 

Umræður  

Viðtölin hafa að mati höfundar gefið ágæta innsýn í reynslu einstaklinga sem fara aftur í nám 

eftir að hafa verið á vinnumarkaðnum um tíma.  Þessum einstaklingum fannst þeir allir vera 

fastir í einhverjum skorðum, voru ósáttir og fengu ekki tækifæri til að vaxa og þróast í starfi.  
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Það sem kom höfundi örlítið á óvart var að allir þessir einstaklingar sem tóku þátt í 

viðtölunum töluðu um að þeir hefðu fullan stuðning vinnuveitanda varðandi námið.  Þetta átti 

við annars vegar hvað varðar sveigjanlegan vinnutíma og hins vegar minnkað starfshlutfall 

eftir þörfum.  Það er að sjálfsögðu ekki nema gott eitt um það að segja en það sem stingur 

örlítið í stúf er að síðar í viðtalinu nefndu margir viðmælendanna vinnuálag sem kom á 

einhvern hátt í bakið á þeim þrátt fyrir stuðninginn.  Hér má til gamans velta fyrir sér hvort 

um hafi verið að ræða vilja starfsmannsins til að skila sem hæstu starfshlutfalli eða hvort 

stuðningur vinnuveitanda var eingöngu til staðar svo lengi sem námið hafði engin áhrif á störf 

starfsmannsins. 

Allir viðmælendur höfðu fjárhagslegan stuðning síns stéttarfélags vegna námsins og flestir 

höfðu einnig fjárhagslegan stuðning síns vinnuveitanda.  Höfundur er þeirrar skoðunar að það 

sé mjög gott til þess að vita að SSF skuli hafa yfir að ráða svo öflugum menntunarsjóði sem 

stendur við bakið á sínum félögum svo vel sem raun ber vitni.  Auk þessa nutu allir 

einstaklingarnir mikils stuðnings fjölskyldu á meðan á náminu stóð en þess ber að geta að í 

mörgum tilfellum var makinn líka að mennta sig.  Það þurfti því oft að skipuleggja vel. 

Viðtölin  sýna enn fremur að þessir sömu einstaklingar eru mun ánægðari með sína stöðu eftir 

nám, þrátt fyrir erfiðan tíma á meðan á námi stóð. Höfundur metur það þannig að þegar 

einstaklingar hafa markmið og vinna sameiginlega að þeim þá skipuleggja menn sig betur og 

vinna þ.a.l. markvissar.  Að framansögðu ætti því að vera ljóst að menntun skilar 

einstaklingnum alltaf einhverju, hvort heldur er í launum, virðingarstöðu eða bara vitneskju 

fyrir einstaklinginn sjálfan í daglega lífinu. 
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Lokaorð 

Það er búið að vera mjög lærdómsríkt og gefandi að vinna þetta verkefni.  Efnið er höfundi 

mjög hugleikið þar sem hann er sjálfur að fara í gegnum nám með vinnu.  Höfundi fannst 

mjög fróðlegt að fá að kynnast aðstæðum og viðhorfum viðmælenda, sér í lagi eftir að vera 

búinn að ganga í gengum sömu reynslu sjálfur.  Viðmælendur voru valdir eftir hentugleika 

aðferð, til að fá sem jafnasta dreifingu á allar fjármálastofnanir.  Viðmælendur voru með 

mismunandi bakgrunn, á aldursbilinu 30 til 45 ára.  Það sem kom höfundi hvað mest á óvart 

var hvað það voru margir sem höfðu þá reynslu að sitja fastir í sínu starfi, sem síðan varð til 

þess að þeir ákváðu að fara aftur í nám.  Þá var líka mjög fróðlegt að heyra um reynslu 

viðmælenda, varðandi muninn á að vinna með fólki sem hafði lítið verið úti á 

vinnumarkaðnum og hinna sem stunduðu vinnu með námi.  Allir viðmælendur áttu 

fjölskyldur og höfðu mikinn stuðning heima fyrir, bæði frá maka, foreldrum, tengdaforeldrum 

og öðrum ættingjum  

Við vinnslu verkefnisins vöknuðu ótal nýjar spurningar og höfundur sá eftir að hafa ekki 

skoðað ýmislegt fleira til viðbótar.  En einhvers staðar verður að draga mörkin, svo höfundur 

velti fyrir sér hvort ekki væri bara komið efni í aðra ritgerð, því allar svona rannsóknir hafa 

óendanlega möguleika.  Rannsókn sem þessi getur reynst mjög fróðleg fyrir marga því fjöldi 

manns er að mennta sig, á fullorðins árum, samhliða vinnu.  Það er von mín að lestur þessarar 

ritgerðar geti orðið einhverjum til gagns og gamans. 
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Viðauki  

Viðtalsspurningar 

1. Hvað varð til þess að þú ákvaðst að fara i nám? 

2. Varstu í vinu með náminu, þá hversu mikilli? 

3. Hvernig studdi vinnustaðurinn og yfirmaðurinn við þig á meðan á náminu stóð? 

4. Hvert var viðhorf samstarfsmanna til námsins og þinna aðstæðna? 

5. Hvert var viðhorf fjölskyldunnar? 

6. Hefur aukin menntun skilað þér bættari stöðu á vinnumarkaðnum og/eða innan 

vinnustaðarins - hvernig? 

7. Hefur aukin menntun skilað þér betri líðan á vinustað – hvernig ? 

8. Hvernig finnst þér meiri menntun hafa haft áhrif á sjálfstraust? 

9. Hvað finnst þér um þekkingu þína og öryggi til að taka þátt í umræðum – hefur það 

breyst? 

10. Hefur aukin menntun skilað þér betra einkalífi – hvernig? 

11. Ertu sáttari við tilveruna eftir nám – hvernig? 

12. Hvað viltu segja í lokin um gildi menntunar almennt? 

 

Úrvinnslan var síðan tekin saman eftir undirspurningum aðal rannsóknarspurningarinnar.  

 Helstu ástæður þess að einstaklingur ákvað að hefja nám,  svör við spurningu númer 1.  

 Aðstæður og líðan á meðan á náminu stóð og hvernig vinnuveitandi stóð við bakið á 

viðmælanda,  spurningar 2 – 5.   

 Staðan eftir að námi lauk, uppskar einstaklingurinn eins og hann vonaðist til?  

Spurningar 6 – 11.   

 Viðhorf einstaklingsins til menntunar almennt 
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