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Ágrip 

 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að kanna þá lykilhvata sem búa að baki því að starfsmenn 

fjármálafyrirtækja hefja nám samhliða starfi, hvaða ávinning þeir upplifa af náminu og 

samspil þessara tveggja þátta, lykilhvata og ávinnings. Einnig hvort að aðildarfyrirtækin sem 

fjármagna Menntunarsjóð SSF njóti aukinnar tryggðar þeirra starfsmanna sem þiggja styrki 

úr honum og hvort það skiptir máli hvað tryggðina varðar að fá til viðbótar styrk frá 

fyrirtækinu.  

 Um megindlega rannsókn var að ræða og var þýðið 610 styrkþegar Menntunarsjóðs 

SSF á árabilinu 2010 – 2013. Rafræn spurningakönnun var send á hópinn og var 

svarhlutfallið 47%. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að lykilhvatar til náms með starfi 

tengist fyrst og fremst von um að efla færni, áhuga á námsefni, von um hærri laun, aukið 

sjálfstraust, ánægju af að læra, aukna ábyrgð og von um aukinn framgang í núverandi starfi. 

Ávinningurinn er á svipuðum nótum, þátttakendur upplifa aukningu á sjálfstrausti, aukinn 

námsáhuga og aukna starfsánægju meðan á námi stendur og enn fleiri þætti eftir að námi 

lýkur. Jafnframt kom í ljós að styrkur frá fyrirtækinu til viðbótar við styrk Menntunarsjóðs 

SSF hafði áhrif á tryggð þátttakenda, bæði gagnvart fyrirtækinu og fjármálageiranum. 
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1. Inngangur 
 

Flest fyrirtæki hafa áttað sig á mikilvægi þess að hafa á að skipa hæfu og vel menntuðu 

starfsfólki og að fyrirtæki er lítils virði án þeirra sem þar starfa. Í mörgum fyrirtækjum má 

finna mjög hæft starfsfólk með góða reynslu en með litla formlega menntun að baki sem á þar 

af leiðandi erfitt með að fá framgang í starfi innan síns fyrirtækis og einnig getur því reynst 

erfitt að fá starf annarsstaðar. Fjöldi háskólamenntaðra á Íslandi hefur farið nokkuð hratt 

vaxandi undanfarin ár og samkvæmt tölum OECD er aukningin milli áranna 1999 og 2006 úr 

rúmum 22% í tæp 30% fyrir aldursbilið 25 - 64 ára (OECD, 2009). Af því má ætla að verði 

aukningin áfram þetta hröð að samkeppni um störf þar sem háskólamenntunar er krafist verði 

mun meiri á næstu árum. Það hefur komið fram í launakönnunum Samtökum starfsmanna 

fjármálafyrirtækja (SSF) að það er skýr og mælanleg aukning á menntunarstigi starfsmanna 

fjármálafyrirtækja á Íslandi á síðustu árum (Félagsvísindastofnun, 2011). 

 Menntunarsjóður SSF var stofnaður í framhaldi af því að Bankamannaskólinn var 

lagður niður árið 1999 eftir að hafa verið starfandi í 30 ár og menntað og útskrifað yfir 800 

bankamenn í hinum ýmsu þáttum er snerta almenn bankastörf. Með tilkomu Menntunarsjóðs 

SSF var ákveðið að í stað þess að allir færu í sama nám eins og áður hafði verið í 

Bankamannaskólanum fengi einstaklingurinn að velja hvaða nám hann stundaði. Í kjölfarið 

var samið um Menntunarsjóð SSF í kjarasamningum en hann er byggður upp af fjármagni 

sem kemur frá aðildarfyrirtækjum SSF en þau leggja honum til fjármagn sem hlutfall af 

launum félagsmanna.  

 Félagsmaður sem ákveður að fara í nám með starfi getur fengið beinan fjárhagslegan 

styrk til náms, sem getur numið allt að 150 þúsund krónum á önn og er félagsmanni frjálst að 

velja það nám sem hugur hans stendur til svo framarlega sem það gefur einingar á framhalds- 

eða háskólastigi.  

 Að mati rannsakenda hefur Menntunarsjóður SSF nokkra sérstöðu meðal þeirra 

menntunarsjóða sem skoðaðir voru við gerð þessarar rannsóknar og þá helst vegna fjárhæðar 

styrkjanna og þess hversu frjálsar hendur styrkþeginn hefur til að velja sér nám við hæfi og 

þróa þannig og þroska hæfileika sína án þess að þurfa að binda sig við nám sem tengist 

beinlínis því starfi sem hann hefur með höndum þá stundina. (www.ssf.is/menntunarsjodur, 

2013) 

 Markmið rannsakenda með þessari rannsókn er að bera saman þá lykilhvata sem mest 

áhrif höfðu á styrkþega Menntunarsjóðs SSF þegar þeir tóku ákvörðun um að fara í nám með 

starfi, við þann ávinning sem þeir hafa upplifað á meðan eða að loknu námi. Einnig hvort það 
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að njóta fjárhagslegs stuðnings frá Menntunarsjóði SSF og í sumum tilvikum einnig 

fyrirtækinu hafi áhrif á tryggð styrkþega við fyrirtækinð eða hvort styrkþegar noti það 

frjálsræði sem þeir hafa til menntunar til þess að mennta sig til annarra starfa eða jafnvel til 

að auka möguleika sína á öðrum starfsgreinum á vinnumarkaði.  

   

1.1. Vinnumarkaður og menntunarstig á Íslandi 

Nokkur umræða hefur verið um íslenskan vinnumarkað og menntunarstig á Íslandi 

undanfarin ár og sem dæmi má nefna að Forsætisráðuneytið lét vinna skýrsluna „Allir stundi 

nám og vinnu við sitt hæfi“ sem kom út í nóvember 2012 og fjallar um tillögur að aukinni 

samþættingu menntunar og atvinnulífs. Samkvæmt gögnum Hagstofu og Eurostat sem þar er 

fjallað um höfðu um 30% Íslendinga á aldrinum 25-64 ára ekki lokið formlegu námi á 

framhaldsskólastigi á árinu 2011 sem er bæði mun hærra en á Norðurlöndunum og yfir 

meðallagi annarra Evrópuríkja (Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands, 2012).  

 Samkvæmt skýrslu McKinsey um Ísland sem kom út árið 2012 er menntunarstig á 

Íslandi enn frekar lágt í samanburði við Norðurlöndin þrátt fyrir að það hafi hækkað verulega 

síðustu ár og það taki jafnframt íslendinga lengri tíma að ljúka framhaldsmenntun en aðra 

norðurlandabúa (McKinsey Scandinavia, 2012, bls.10).  

Samtök atvinnulífsins (SA) lögðu fram tillögur til endurreisnar atvinnulífsins þar sem fram 

kom;  

Hver sem menntunin er, þá læra menn langstærstan hluta starfs síns þegar í vinnu 

er komið. Vinnustaðurinn er námsstaður. Það skilar sér í aukinni samkeppnishæfni 

að hafa markvissa nýliðaþjálfun á öllum sviðum og bjóða starfsmönnum að bæta 

stöðugt við sig þekkingu og færni. Framhaldsfræðsla og símenntun er og verður 

afar mikilvæg meðan hópurinn sem ekki hefur lokið öðru námi en lokaprófi úr 

grunnskóla á Íslandi er jafn stór og raun ber vitni. Það er mikil þörf á að bjóða 

fólki á vinnumarkaði upp á viðurkennt nám með vinnu. (Uppfærum Ísland, 2012, 

bls. 9).  

  

 Eins og fram kemur á mynd 1 og samkvæmt vef Hagstofu Íslands voru alls 39.300 

manns á aldrinum 25 til 64 ára með háskólamenntun árið 2003. Fjöldi háskólamenntaðra 

stígur hratt næstu ár á eftir og er kominn í 54.700 manns árið 2011 sem er 39% aukning.  

Munurinn á milli þeirra sem hafa starfs- og framhaldsmenntun og þeirra sem hafa 

háskólamenntun hefur minnkað verulega á þessum tíma.  
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Mynd 1. Mannfjöldi eftir menntunarstöðu 2003 – 2011. Heimild: Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands, 2012. 

 

  Mynd 2 sýnir tölur OECD um hlutfall háskólamenntaðra í aðildarríkjunum og 

ef bornar eru saman tölurnar fyrir Ísland sést að mikil aukning er í háskólamenntun 

Íslendinga milli áranna 1999 og 2006 en á þeim tíma hækkar hlutfallið úr rúmum 22% í tæp 

30%. Ísland er rétt yfir meðallagi OECD ríkjanna hvað háskólamenntun varðar en lægra en 

norðurlöndin sem oftast er miðað við og á þó nokkuð í land miðað við þau lönd sem hæst eru 

(OECD, 2012). 

 

Mynd 2. Hlutfall háskólamenntaðra 25 – 64 ára í aðildarríkjum OECD 1999 – 2006. Heimild: OECD, 2012. 
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1.2. Ævinám og starfshæfni 

Ýmis hugtök eru notuð í umræðu um nám með starfi. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur 

lagt til að hugtakið „lifelong learning“ 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, verkvit, leikni, færni og/eða hæfi hvort sem er í 

einstaklingsbundnum, félagslegum eða faglegum tilgangi“ (bls. 69). Hugtakið „competence“ 

er þýtt sem færni eða hæfni og skilgreint sem „Getan til að beita lærdómi á viðunandi hátt í 

ákveðnu samhengi (menntun, starfi, einstaklingsþroska eða fagþróun)“. 

 NIACE eru samtök um fullorðinsfræðslu í Englandi og Wales og hafa kannað þátttöku 

í ævinámi árlega síðan 1996. Þau hafa skilgreint hugtakið nám á eftirfarandi hátt í sinni 

könnun:  

Nám getur þýtt að æfa, læra eða lesa um eitthvað. Það getur líka þýtt að vera 

kennt, leiðbeint eða þjálfað með það að markmiði að þú getir þróað færni, 

þekkingu, getu eða skilning á einhverju. Nám getur einnig kallast menntun eða 

þjálfun. Það getur verið framkvæmt reglulega (daglega eða mánaðarlega) eða í 

stuttan tíma. Það getur verið fullt nám, eða að hluta, gert að heiman, úr vinnu eða 

annarsstaðar s.s. í háskóla. Námið þarf ekki að enda með prófgráðu. Við höfum 

áhuga á öllu námi sem þú hefur stundað, hvort sem því er lokið eða ekki. 

(Aldridge og Hughes, 2012, bls. 5). 

 

 Hillage og Pollard (1998) skilgreina starfshæfni (employability) þannig að starfshæfni 

snúist um að vera fær um að fá og halda starfi við hæfi. Einnig kemur fram í rannsókn þeirra 

að starfsöryggi eða ævistarf innan sama fyrirtækis sé liðin tíð og hafi í raun ekki átt við nema 

lítinn hluta vinnumarkaðar.  

 Þegar litið er til kenninga þar sem því er haldið fram að einstaklingurinn beri sjálfur 

megin ábyrgð á starfshæfni sinni má ráða af þeim að þessir þættir geti haft áhrif á samband, 

samspil og tryggð milli starfsmanna og vinnuveitenda og þar með sálfræðilega samninginn. 

 Ein þeirra skilgreininga sem oft er notuð um sálfræðilega samninginn kemur frá 

Rousseau (1995) en hún segir um sálfræðilega samninginn að hann byggist á hugmyndum 

starfsmannsins um hvernig samskiptum hans við fyrirtækið eigi að vera háttað. Hún kemur 

einnig inn á að samningurinn sé huglægur, hvergi skráður né ræddur og sé því viðameiri en 

formlegur samningur. 

 Kanter (1995) kemur inn á að starfshæfni einstaklings byggist á þeim þáttum sem 

einstaklingur tileinkar sér, félagsfærni, hæfni, orðspori og tengslaneti sem skapa tækifæri 

innan og utan vinnustaðarins. Samkvæmt þessari skilgreiningu má segja að starfshæfni gangi 
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út á að þróa persónulega og faglega eiginleika sína og þannig sé hægt að hámarka líkur á því 

að fá starf við hæfi.  

 David Fagiano framkvæmdastjóri American Management Association (1993) er á 

svipuðum nótum en hann bendir á, að það að leggja ofuráherslu á starfsöryggi sé einungis til 

þess fallið að viðhalda óbreyttu ástandi sem muni á endanum tortíma fyrirtækjunum. 

Stéttarfélögin ættu fremur að huga að hagsmunum félagsmanna sinna með því að hætta að 

leggja áherslu á starfsöryggi og einbeita sér að aukinni starfshæfni einstaklingsins. 

Sömuleiðis ættu fyrirtækin að gera það sama, ýta undir aukna starfshæfni starfsmanna sinna 

þó að þau ættu það á hættu að þeir fari í framhaldinu annað.   

 Kuijpers, Schyns og Scheerens (2006) taka í sama streng en niðurstaða þeirra er sú að 

starfsmenn sem upplifðu stuðning frá fyrirtækinu við þróun starfsferils síns nutu meiri 

velgengni. Sá stuðningur getur falist í því að eiga kost á fjölbreyttari störfum og búa við 

hvetjandi starfsumhverfi. 

 Brewer (1995) er á sömu nótum og segir í grein sinni að mikilvægt atriði til að byggja 

upp tryggð starfsmanna við fyrirtæki sé að bjóða þeim upp á nám. Hann tekur dæmi um 

Einson Freeman Inc og Hewlett Packard þar sem litið er svo á að stuðningur við nám 

starfsmanna sé fjárfesting fyrir fyrirtækið. 

 Miðað við framangreindar rannsóknir og með aukinni áherslu á ábyrgð einstaklingsins 

á eigin starfshæfni og mikilvægi ævináms og stuðnings frá fyrirtækinu og/eða stéttarfélögum 

í þeim efnum vakna spurningar um væntingar einstaklinganna sjálfra til ævináms eða þess að 

afla sér formlegrar menntunar samhliða starfi og hvaða þættir hvetja þá helst til náms.   

 

1.3. Nám samhliða starfi 

Þrátt fyrir umræðu um gildi viðbótarmenntunar og þjálfunar á vinnumarkaði og mikilvægi 

ævináms til að viðhalda starfshæfni þá benda rannsóknir til þess að ekki sé auðvelt að fá 

ákveðna hópa til að nýta sér það nám sem í boði er. Þetta kemur meðal annars fram hjá Jóni 

Torfa Jónassyni og Andreu Gerði Dofradóttur (2009) en niðurstaða þeirra var að aðeins um 

þriðjungur atvinnulausra og/eða fólk utan vinnumarkaðar tók þátt í skipulagðri fræðslu á 

meðan um helmingur fólks á vinnumarkaði tók þátt. Á meðal þeirra sem höfðu nám að baki 

sótti um þriðjungur þeirra sem voru með grunnskólapróf formlega fræðslu en tveir þriðju 

þeirra sem voru með háskólapróf. Þeir sem eldri voru tóku jafnframt síður þátt í formlegri 

fræðslu en þeir sem yngri voru. 

 Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna en O´Connell 

(1999) kemst að því að þeir sem eru þegar í starfi séu líklegri til að stunda nám eða taka þátt í 
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þjálfun heldur en þeir sem eru atvinnulausir. Hann kemst einnig að því að þeir sem þegar hafa 

framhaldsmenntun að baki eru mun líklegri til að bæta við sig námi heldur en þeir sem ekki 

hafa framhaldsmenntun og þeir fara jafnframt í lengra nám. Einnig er yngra fólk líklegra til 

að halda áfram í námi eða þjálfun og þá er námið oft lengra en hjá eldra fólki sem eykur á 

aldurstengt misræmi.  

 Harmon, Oosterbeck og Walker (2000) rannsökuðu hverjir hefðu mestan ávinning af 

því að bæta við sig námi og þrátt fyrir að ætla mætti að þeir sem minnstu hæfnina hafa myndu 

hafa mestan ávinning af viðbótarnámi var niðurstaða þeirra þessi: „Þannig virðist menntun 

hafa meiri áhrif á þá sem hæfari eru en þá sem minni hæfni hafa og þessi tengsl milli hæfni 

og menntunar virðast hafa aukist með tímanum“ (bls. 33). 

 Ennfremur er rannsókn NIACE frá 2012 í Bretlandi á sömu nótum en um það bil 

þriðjungur aðspurðra segja að það sé ekkert sem gæti fengið viðkomandi til að bæta við sig 

meiri menntun. Einnig að 79% þeirra sem hafa ekki bætt við sig námi eftir að formlegri 

skólagöngu lauk segja það afar ólíklegt að þeir muni bæta við sig frekara námi. Spurt var um 

ástæður þess að viðkomandi hefði ákveðið að bæta við sig námi og algengustu svörin voru; 

að viðkomandi vildi fá viðurkennda prófgráðu, bæta sig í núverandi starfi, þróa sig sem 

einstakling, hefði persónulegan áhuga á viðfangsefninu eða til þess hreinlega að fá launað 

starf (Aldridge og Hughes, 2012). 

 Bates og Phelan (2002) benda á að miklar breytingar hafi orðið á grunnkröfum til 

starfshæfni starfsmanna í Bandaríkjunum á undanförnum árum. Þessar breytingar megi rekja 

til mikilla breytinga á efnahagskerfinu ásamt aukinnar alþjóðlegrar samkeppni. Rannsóknir 

sýni að stórir hópar starfsmanna uppfylli ekki lengur lágmarkskröfur og eigi erfitt með að 

læra og hagnýta lærdóm sinn í starfi. Það sé því helsta verkefni mannauðsdeilda að öðlast 

skilning á því hvaða starfshæfni sé þörf og sjá til þess að hún sé til staðar. 

 Jóhanna Rósa og Jón Torfi (2004) rannsökuðu gildi formlegrar menntunar fyrir 

fullorðna í atvinnu- og einkalífi. Þau tóku opin viðtöl við 16 einstaklinga sem höfðu verið um 

tíma á vinnumarkaði með grunnskólapróf sem hæsta menntunarstig en síðan farið í 

háskólanám og haldið aftur til starfa að námi loknu. Í rannsókninni kom fram að þeir þættir 

sem skiptu mestu máli við ákvörðun þessa hóps um að afla sér formlegrar menntunar voru 

áhugi á námsefninu og þörf fyrir þekkingu, starf og atvinnuöryggi, afstaða til fyrri starfa, að 

finna hlutverk í lífinu, að standa til jafns við aðra, viðkomandi ætlaði alltaf að halda áfram 

námi, fjárhagslegt sjálfstæði, metnaður og sjálfsöryggi. Til viðbótar við þessa 

einstaklingsbundnu þætti var fjölskyldan líka áhrifaþáttur sem og skólakerfið og þar með 

aðgengi, framboð og skipulag námsins. Í rannsókninni kom einnig fram að í kjölfar náms 
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töldu viðmælendur sig vera víðsýnni og sjálfsöruggari en áður, áhugamálin urðu fjölbreyttari 

og þeir töldu sig hæfari til að takast á við hlutverk utan heimilisins.  

 Í ljósi þess hve stór hópur fólks virðist ekki vilja bæta við sig námi og þá sérstaklega 

þeir sem ekki hafa formlega menntun að baki er áhugavert að kanna hvort þeir sem stunda 

nám samhliða starfi upplifa ávinning af náminu og í hverju sá ávinningur er fólginn.  

 

1.4. Aðkoma stéttarfélaga að námi og þjálfun félagsmanna  

Gylfi Dalmann og Eiríkur Hilmarsson (2009) fjalla um menntunarstig þjóðarinnar og 

einkenni íslenska vinnumarkaðarins: hversu einsleitur hann er, mikil atvinnuþátttaka og 

tiltölulega lágt menntunarstig, langur vinnutími og há stéttarfélagsaðild. Einnig fjalla þeir um 

hvernig stéttarfélögin hafa mörg hver brugðist við breyttu starfsumhverfi og tilkomu 

mannauðsstjórnunar í fyrirtækjum með því að breyta áherslum sínum og aðlagast þannig, sem 

er í takt við boðskap David Fagiano hér að framan.  

 Tölur OECD styðja niðurstöður Gylfa og Eiríks, en stéttarfélagsþátttaka er langmest á 

Íslandi í samanburði við aðildarlönd OECD þar sem tæp 80% íslensks vinnuafls er aðilar að 

stéttarfélögum en meðaltal ríkjanna er aðeins tæp 18% (OECD, 2011). 

 Eitt stærsta verkefni stéttarfélaganna í þessu breytta starfsumhverfi er að leggja aukna 

áherslu á menntun til handa sinna félagsmanna og hefur það endurspeglast í kjarasamningum  

þar sem í auknum mæli er samið um framlög atvinnurekenda til menntunarsjóða fremur en 

beinar launahækkanir eins og fram kemur í rannsókn Sigríðar Þrúðar Stefánsdóttur (2004). 

Niðurstaða hennar er jafnframt sú að til lengri tíma rýri tilvist sjóðanna ekki launaliði 

samninga þar sem félagslegi ávinningurinn af aukinni menntun og starfsþróun sé meiri en 

fjárhagslegi ávinningurinn til skemmri tíma. 

 Gylfi (2003) bendir jafnframt á mikilvægi formlegrar endurmenntunar og ábyrgðar 

einstaklingsins sjálfs í að huga að starfsþróun og starfshæfni sinni með þróun og vöxt í starfi í 

huga.  

Nú snýst viðfangsefnið meira um starfsmanninn sjálfan, hvernig hægt er að gera 

hann betur í stakk búinn til að takast á við breytt umhverfi þar sem starfsmaðurinn 

sjálfur semur í auknum mæli um sínar eigin kjarabætur. Segja má að stéttarfélög 

séu að verða eins og hvert annað þjónustufyrirtæki í samkeppni við önnur 

fyrirtæki á markaði þar sem keppt er um hylli neytenda eða félagsmanna. (Gylfi 

Dalmann, 2003, bls. 156).  
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 Jón Torfi (2007) fjallar einnig um aðkomu stéttarfélaga að símenntun í grein sinni og 

þakkar þeim tilkomu fræðslumiðstöðva og menntunarsjóða til handa félagsmanna sinna. 

Sérstaklega hafi þessi þróun verið áberandi í kjarasamningum ársins 2000 og 2005 . 

 Sigríður Þrúður Stefánsdóttir (2004) tekur í sama streng en samkvæmt rannsókn 

hennar hafa stéttarfélög sett menntunarmál félagsmanna á oddinn og flest þeirra halda úti 

einhverskonar menntunarsjóðum, fræðslusjóðum og fræðslustefnu, allt með það að markmiði 

að gera félagsmönnum sínum kleift að efla sig í starfi og efla sjálfstraust sitt og ímynd. 

 Stéttarfélögin ganga þó mislangt í þessum efnum, allt eftir eðli starfseminnar, hvernig 

samið hefur verið,  uppbyggingu félaganna, fræðslustefnu og fjárhag þeirra. Fjárhæðir styrkja 

og fjöldi þeirra eru iðulega bæði takmarkaður og skilyrtur við ákveðna þjálfun eða nám 

(www.ssf.is., www.vr.is., www.sfr.is., www.efling.is). 

 Í mars 2013 báru rannsakendur saman styrki úr sjóðum eftirfarandi stéttarfélaga; VR, 

Eflingar og SFR við Menntunarsjóð SSF, sjá yfirlit styrkja á mynd 3. Mismunandi er til 

hvaða náms menntunarsjóðirnir styrkja, hvaða skilyrði þeir setja um stigasöfnun, fjárhæðir 

styrkja,  hversu oft er greitt út og hvort framlagið í menntunarsjóðinn kemur frá fyrirtækinu, 

launþega sjálfum eða báðum aðilum. Ítarlegra yfirlit yfir menntunarsjóði þessara stéttarfélaga 

og úthlutunarreglur er í viðauka d.  

 

Mynd 3. Samanburður á hámarksstyrk menntunarsjóða nokkurra stéttarfélaga.  

Heimild: www.ssf.is., www.vr.is., www.sfr.is., www.efling.is. 

 

 Eins og fram kemur á mynd 3 er hámarksstyrkur hjá þessum félögum mjög 

mismunandi eða frá kr. 12.000 upp í kr. 150.000 og byggir á mismunandi skilyrðum. Það er 

vandasamt að bera styrkina saman á einfaldan hátt þar sem reglur um úthlutanir og 

stigasöfnun eru mjög mismunandi eftir félögum.  
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 Sem dæmi greiðir Efling að hámarki kr. 180.000 fyrir eitt samfellt námskeið hafi 

réttur ekki verið nýttur síðastliðin 3 ár en þó að hámarki kr. 60.000 á ári. SFR greiðir að 

hámarki kr. 100.000 á tveggja ára fresti fyrir félagsmenn sem hafa greitt í félagið styttra en í 

8 ár og hækkar styrkurinn í kr. 140.000 á tveggja ára fresti fyrir þá sem hafa greitt í félagið 

lengur en í 8 ár. SSF greiðir að hámarki kr. 150.000 á hverju misseri. Hámarksupphæð styrks 

hjá VR þarf að reikna miðað við tekjur félagsmanna eftir reiknireglunni 180.000/mánaðarlaun 

= styrkhlutfall fyrir þá félagsmenn sem eru með mánaðarlaun yfir kr. 180.000 en fyrir þá sem 

eru með lægri mánaðarlaun er notast við reikniregluna mánaðarlaun/180.000 = styrkhlutfall. 

Eitt stig jafngildir kr. 1000 í styrk.  

 Miðað við þessa þróun hjá stéttarfélögunum og þá styrki sem þau veita til náms, 

fræðslu og þjálfunar virðist sem markmið þeirra séu öðru fremur að auðvelda félagsmönnum 

að sækja sér hærri laun, þróun í starfi eða aukna starfshæfni, þá með tækifærum til náms með 

starfi fremur en með samningsbundnum launahækkunum. 

 

1.5. Menntunarsjóður SSF 

Menntun félagsmanna hefur löngum verið forsvarsmönnum SSF (áður SÍB – Samband 

íslenskra bankamanna) hugleikin. Fyrsta hugmyndin að bankamannaskóla kom upp 1938 en 

varð þó ekki að veruleika fyrr en 1959 þegar Bankamannaskólinn var stofnaður af 

Landsbankanum, Útvegsbankanum og Búnaðarbankanum. Markmiðið var að veita nýjum 

starfsmönnum bankanna fræðslu með því að kenna grunnnám í fjármálafræðum og alls voru 

um átta hundruð bankamanna sem sóttu skólann þau ár sem hann var við lýði (Saga SÍB, 

2004). Próf frá skólanum var um tíma forsenda fastráðningar nema starfsmenn hefðu aðra 

menntun sem þótti sambærileg eða meiri. SÍB tók alfarið við rekstri Bankamannaskólans 

1994 en eftir að samið var við bankana/aðildarfélögin 1999 um að ákveðið hlutfall af launum 

starfsmanna skyldi renna í Menntunarsjóð SSF var skólinn lagður niður í byrjun árs 2000 og 

núverandi form menntunarstyrkja tekið upp. Framlag aðildarfyrirtækjanna er nú 0,2% af 

launum starfsmanna og myndar sjóðinn sem úthlutað er úr til þeirra sem stunda nám með 

starfi (www.ssf.is). 

 SSF gerði samstarfssamning sumarið 2011 við Samtök fjármálafyrirtækja (SFF), 

Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, Háskólann á Bifröst, Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands 

og Viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík um aðkomu að verkefninu „Vottun 

fjármálaráðgjafa“. Verkefnið er að norskri fyrirmynd og var sett í gang að frumkvæði SSF 

með stuðningi SFF með það að markmiði að samræma kröfur til fjármálaráðgjafar bankanna 

og tryggja að fjármálaráðgjafar hafi nauðsynlega þekkingu og hæfni til að sinna starfinu. 
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Árangur af verkefninu hefur verið góður og er annar árgangur nemenda að útskrifast vorið 

2013. Kostnaður við verkefnið er að fullu greiddur af fjármálafyrirtækjunum (http://sff.is, 

2012). 

 Í launakönnunum SSF (1996 og 2010) kemur fram að formleg menntun virðist hafa 

meiri áhrif á laun starfsmanna fjármálafyrirtækja en starfsaldur og starfsheiti. Eins og fram 

kemur á mynd 4 hefur hlutfall starfsmanna með háskólapróf (sem svara launakönnun SSF) 

aukist mjög milli áranna 1996 og 2010. Alls eru háskólamenntaðir starfsmenn 

fjármálafyrirtækja orðnir 57% af heildinni haustið 2010 en voru ekki nema 18% 1996.  

 

 

Mynd 4. Samanburður á efsta menntunarstigi starfsmanna fjármálafyrirtækja 1996 og 2010. Heimild: 

Félagsvísindastofnun, 2011 og http://www.ssf.is) 

 

 Þessi mikla breyting á menntunarstigi sem fram kemur á mynd 4 meðal starfsmanna 

aðildarfyrirtækja SSF á aðeins fjórtán ára tímabili er afar áhugaverð en jafnframt í samræmi 

við markmið Menntunarsjóðs SSF um að efla félagsmenn í starfi og veita styrki vegna 

kostnaðar við menntun, símenntun og endurmenntun, sjá nánar í viðauka b. 
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1.6. Markmið og rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurning 1. 

Hverjir eru lykilhvatar þess að styrkþegar Menntunarsjóðs SSF hefja nám með starfi?  

Markmiðið með rannsóknarspurningunni er að rannsaka hvaða lykilhvatar höfðu áhrif á 

styrkþega Menntunarsjóðs SSF þegar tekin var ákvörðun um að hefja nám með starfi, og bera 

þær niðurstöður saman við erlendar og innlendar rannsóknir.  

 

Rannsóknarspurning 2. 

Hvaða ávinning upplifa styrkþegar Menntunarsjóðs SSF af námi með starfi og í hverju 

felst hann? 

Markmiðið er að rannsaka hvaða ávinning styrkþegar Menntunarsjóðs SSF upplifa af námi 

með starfi.  

 

Rannsóknarspurning 3. 

Er ávinningurinn í samræmi við það sem lagt er upp með sem lykilhvata? 

Markmiðið er að rannsaka hvort greinanlegt samræmi er milli þeirra lykilhvata sem koma 

fram í rannsóknarspurningu 1 og þess ávinnings sem styrkþegar Menntunarsjóðs SSF upplifa 

af námi með starfi og lýst er í rannsóknarspurningu 2. 

Rannsóknartilgáta a.: Það er tölfræðilegur munur á lykilhvötum til náms og ávinningi hjá 

þeim styrkþegum Menntunarsjóðs SSF sem tóku þátt í rannsókninni. 

Rannsóknartilgáta b.: Það er tölfræðilegur munur á lykilhvötum og ávinningi hjá styrkþegum 

Menntunarsjóðs SSF sem hafa þegar lokið námi og tóku þátt í rannsókninni.  

 

Rannsóknarspurning 4. 

Eykst tryggð styrkþega Menntunarsjóðs SSF við aðildarfyrirtækin/vinnuveitendur með 

auknum styrkjum til náms með starfi? 

Markmiðið er að rannsaka hvort hægt er að greina út frá gögnum spurningakönnunarinnar 

hvort viðbótarstyrkur frá fyrirtækinu við styrk Menntunarsjóðs SSF hafi áhrif á eða auki 

tryggð styrkþega við fyrirtækið. 

Rannsóknartilgáta a: Það er munur milli þeirra sem fá viðbótarstyrk til náms frá fyrirtækinu 

og þeirra sem fá eingöngu styrk frá Menntunarsjóði SSF hvað varðar að styrkþegi ætli að 

leita sér að starfi utan fjármálageirans að námi loknu.  
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2. Aðferð 
 

2.1. Þátttakendur 

Þýðið voru allir umsækjendur Menntunarsjóðs SSF frá 2010 til 2013, alls var um að ræða 

1700 umsóknir úr sex úthlutunum á þessu tímabili. Allar umsóknir um nám sem ekki skilar 

einingum á framhalds- og háskólastigi voru teknar frá og þess gætt að þeir sem sóttu um oftar 

en einu sinni á tímabilinu væru aðeins einu sinni á listanum. Þegar búið var að vinna úr 

listanum stóðu eftir 660 umsóknir sem mynda úrtakið sem fékk spurningakönnunina senda. 

Meðalaldur í úrtakinu var 36 ár (þegar umsókn um styrk var send inn) og kynjahlutfallið 63% 

konur og 37% karlar sem er svipað og hjá aðildarfélögum SSF. 

 

2.2. Mælitæki  

Lögð var fyrir rafræn spurningakönnun við framkvæmd rannsóknarinnar sem innihélt 22 

spurningar, þar af 5 bakgrunnsspurningar. 

 Í byrjun spurningakönnunarinnar birtist formáli þar sem fram kom að um BSc 

rannsóknarverkefni nemenda við Háskólann í Reykjavík væri að ræða, framkvæmt meðal 

styrkþega Menntunarsjóðs SSF, að svörin væru órekjanleg til einstakra þátttakenda og að góð 

þátttaka væri mikilvægur liður í verkefninu. Sömuleiðis voru þátttakendur hvattir til að lesa 

hverja spurningu vandlega og svara eftir bestu vitund ásamt því að hafa samband ef 

spurningar vöknuðu. 

 Spurningakönnunin var hönnuð af rannsakendum og voru spurningarnar gerðar með 

það að markmiði að svara þeim rannsóknarspurningum og rannsóknartilgátum sem settar 

voru fram í rannsókninni. Spurningakönnunina í heild sinni má finna í viðauka e.  

 Spurningakönnuninni var skipt í eftirfarandi hluta, hvatinn / fortíðin, ávinningur og 

framtíðin. Í fyrsta hlutanum, hvatinn / fortíðin var spurt um hvaða menntun þátttakandi hefði 

lokið áður en nám styrkt af Menntunarsjóði SSF hófst. Valmöguleikarnir voru frá 

grunnskólaprófi að doktorsprófi. Í annarri spurningu áttu þátttakendur að svara því hversu 

sammála eða ósammála þeir væru því að eftirfarandi 18 hvatar hefðu verið lykilhvatar við 

ákvörðun um að hefja nám með starfi; (Ég vildi auka ánægju mína í starfi, ég vildi auka færni 

mína í starfi, ég vildi aukna ábyrgð, ég vildi auka sjálfstraust mitt, ég vildi hærri laun, ég 

vildi nýtt starf í sama fyrirtæki, ég vildi nýtt starf í öðru fyrirtæki, ég vildi stöðuhækkun, ég 

vildi mannaforráð, ég vildi sveigjanlegri vinnutíma, ég vildi flóknari áskoranir í starfinu, ég 

vildi kljást við fjölbreyttari verkefni, ég vildi hafa lokið prófgráðu, ég hef mikinn áhuga á efni 

námsins, ég hef gaman af að læra, var fyrst og fremst krafa vinnuveitanda míns, ég vildi 
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kynnast nýju fólki, mér finnst allir í kringum mig vera í námi) Notaður var fimm stiga Likert 

kvarði ásamt valmöguleikanum „Á ekki við“ sem tók gildið núll í niðurstöðum. Við gerð 

spurninganna var stuðst við lykilhvata úr niðurstöðum könnunar Aldridge og Hughes (2012) 

og niðurstöður rannsóknar Jóhönnu og Jóns Torfa (2004). Innri samkvæmni kvarðans var alfa 

= 0,92. 

 Næst voru þátttakendur spurðir að því hversu ánægðir eða óánægðir þeir væru í starfi 

sínu á fimm stiga Likert kvarða. Þátttakendur voru þá spurðir hvort þeir hefðu fengið 

stöðuhækkun vegna náms samhliða starfi og valkostirnir já eða nei. Væri svarað já kom upp 

spurning um hvaða starfsheiti viðkomandi gegndi fyrir stöðuhækkun og gátu þátttakendur 

valið úr 27 valmöguleikum ásamt „annað, hvað“ valmöguleika.  

 Í öðrum kafla spurningakönnunarinnar var spurt hvort þátttakendur hefðu fengið 

launahækkun eftir að nám hófst sem væri hægt að rekja beint til þess náms sem var stundað 

og valkostirnir voru já eða nei. Þá voru þátttakendur spurðir hvar þeir væru staddir í náminu 

og valkostirnir eftirfarandi; að þeir hefðu lokið námi, hefðu lokið námi og hafið annað, hefðu 

lokið meira en helmingi af því námi sem var stundað, væru hálfnaðir í náminu, hefðu lokið 

minna en helmingi námsins eða að þeir hefðu nýlega hafið nám. Í næstu spurningu voru 

þátttakendur spurðir að því hvaða nám þeir væru að stunda og gátu þeir merkt við 

framhaldsskóla- eða iðnnám, BA, Bed eða BS, MA, MS eða MBA eða doktorsnám. Því næst 

voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu fengið fjárhagslegan styrk frá fyrirtækinu samhliða 

styrknum frá Menntunarsjóði SSF. Svarmöguleikarnir voru tveir, já eða nei og ef 

spurningunni var svarað með já voru þeir spurðir hversu hátt hlutfall fyrirtækið greiddi. Hægt 

var að merkja við valmöguleika á bilinu 1-10%, 11-20%, 21-30%, 31-40%, 41-50% og 51% 

eða meira. Þeir sem þáðu einnig styrk frá fyrirtækinu voru spurðir hvort að þeir væru 

skuldbundnir til að starfa fyrir fyrirtækið eftir að námi væri lokið. Ef þeirri spurningu var 

svarað með já, voru þeir beðnir um að tilgreina fjölda mánaða sem þeir væru skuldbundnir 

eftir að námi væri lokið. Síðasta spurningin í þessum hluta var um hvort að þátttakendur 

hefðu áhuga á að fara í frekara nám samhliða starfi á næstu þremur árum.  

 Þriðji kafli spurningakönnunarinnar, fjallaði um hvort að þeir þættir sem voru 

lykilhvatar til náms hefðu skilað sér til þátttakenda sem ávinningur af námi (sp. 14) og 

spegluðu valmöguleikar spurningar um lykilhvata (sp. 2). Notaður var fimm stiga Likert 

kvarði ásamt valmöguleikanum „Á ekki við“ sem tók gildið núll í niðurstöðum. Innri 

samkvæmni kvarðans var alfa = 0,89. Næsta spurning var um hvort þátttakendur hefðu fundið 

fyrir viðhorfsbreytingu gagnvart sér á vinnustaðnum eftir að þeir hófu nám og voru 
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valkostirnir já eða nei. Ef svarið var já voru þeir beðnir um að lýsa viðhorfsbreytingunni í 

stuttu máli í opnum svarmöguleika.  

 Fjórði kafli spurningakönnunarinnar fjallaði um framtíðina og innihélt eina spurningu, 

hvar þátttakandi sæi sig að þremur árum liðnum. Í boði voru fimm svarmöguleikar, í öðru 

starfi hjá sama fyrirtæki, í sama starfi hjá sama fyrirtæki, í sambærilegu starfi í 

fjármálageiranum, í öðru starfi í fjármálageiranum og í öðru starfi í annarri atvinnugrein.  

 Bakgrunnsspurningar voru fimm; kyn, aldur, búseta, starfsheiti og lengd félagsaðildar 

hjá SSF. Allar spurningar í spurningakönnuninni voru þannig settar upp að þátttakendur gátu 

sleppt að svara einstökum spurningum.  

 Við gerð spurningakönnunarinnar var horft til innlendra og erlendra rannsókna. Þær 

spurningar sem mestu máli skiptu fyrir úrvinnslu á niðurstöðum voru spurning 2 um 

lykilhvata til náms með starfi og spurning 14 um hvaða þætti viðkomandi upplifði sem helsta 

ávinninginn af námi með starfi. Heildarspurningarlistann má finna í viðauka e. 

 

2.3. Framkvæmd 

Könnunin var send á netföng þátttakenda, þau sömu og notuð voru þegar sótt var um styrk til 

Menntunarsjóðs SSF. Þátttakendur voru beðnir að svara rafrænni spurningakönnun á 

tímabilinu 3. til 10. apríl, 2013. Alls voru 50 netföng óvirk og lokaúrtakið var því 610 manns. 

Sendur var ítrekunarpóstur þann 8. apríl á allan hópinn og þegar könnuninni var lokað að 

kvöldi 10. apríl höfðu 285 svarað henni og svarhlutfallið mældist því 47%. Netföngum 

þátttakenda var eytt eftir að ítrekunarpóstur var sendur út. Einungis var hægt að svara 

spurningakönnuninni einu sinni úr hverri IP tölu og könnunin því einkvæm. 

2.4. Úrvinnsla 

Innri samkvæmni kvarðanna í spurningu 2 og 14, var könnuð með Chronbach‘s Alpha. Í 

báðum tilvikum var innri samkvæmni kvarðanna mjög góð. Til að bera saman meðaltöl 

hópanna var gert t-próf og P gildi reiknað. Stuðst var við marktektarmörkin 0,05 til að greina 

95% marktæki niðurstaðna. Krosskeyrslur voru notaðar til að bera saman mismunandi hópa 

við mismunandi svör.  
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3. Niðurstöður 
 

Niðurstöðum rannsóknarinnar er skipt upp eftir rannsóknarspurningum. Fyrst er farið yfir þá 

lykilhvata sem þátttakendur töldu helst hafa hvatt sig til þess að hefja nám með starfi, svo 

þann ávinning sem þátttakendur upplifa eða upplifðu af náminu, samspil þessara þátta og að 

lokum hvort það að fá styrk frá Menntunarsjóði SSF og fyrirtækinu til viðbótar hafi áhrif á 

tryggð þátttakenda við annars vegar fyrirtækið eða fjármálageirann. 

 Alls voru 285 sem svöruðu könnuninni eða 47% þeirra sem fengu hana senda. 

Meðalaldur svarenda var 37 ár, elsti þátttakandinn var 63 ára og sá yngsti 21 árs. 

Kynjahlutfall svarenda var 69% konur og 31% karlar. 

 

 

Tafla 1.  Lykilhvatar til náms með starfi 

 

  

 

 Fjöldi Lægsta gildi Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik 

Ég vildi auka færni mína í starfi 248 ,00 5,00 4,1855 1,44742 

Ég hef mikinn áhuga á efni námsins 246 ,00 5,00 4,1341 1,21651 

Ég vildi hærri laun 244 ,00 5,00 3,9877 1,48374 

Ég vildi auka sjálfstraust mitt 246 ,00 5,00 3,9715 1,38623 

Ég hef gaman af að læra 244 ,00 5,00 3,9508 1,23297 

Ég vildi aukna ábyrgð 246 ,00 5,00 3,8455 1,51473 

Ég vildi kljást við fjölbreyttari verkefni 246 ,00 5,00 3,8455 1,39698 

Ég vildi flóknari áskoranir í starfinu 245 ,00 5,00 3,6980 1,47611 

Ég vil hafa lokið prófgráðu 246 ,00 5,00 3,6951 1,72394 

Ég vildi auka ánægju mína í starfi 244 ,00 5,00 3,4631 1,57222 

Ég vildi stöðuhækkun 243 ,00 5,00 3,4074 1,59631 

Ég vildi nýtt starf í sama fyrirtæki 244 ,00 5,00 3,1434 1,59214 

Ég vildi sveigjanlegri vinnutíma 243 ,00 5,00 2,6667 1,51576 

Ég vildi kynnast nýju fólki 243 ,00 5,00 2,6626 1,45217 

Ég vildi fá mannaforráð 242 ,00 5,00 2,6529 1,52005 

Ég vildi nýtt starf í öðru fyrirtæki 239 ,00 5,00 2,5481 1,46843 

Mér finnst allir í kringum mig vera í námi 242 ,00 5,00 1,9008 1,21474 

Var fyrst og fremst krafa vinnuveitanda míns 240 ,00 5,00 1,4042 1,03454 

Gildur fjöldi 226     
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Rannsóknarspurning 1. 

Hverjir eru lykilhvatar þess að styrkþegar Menntunarsjóðs SSF hefja nám með starfi?  

 

Tafla 1 sýnir niðurstöður úr spurningu tvö í spurningakönnuninni sem mældi lykilhvata þess 

að styrkþegar Menntunarsjóðs SSF hófu nám með starfi. Þar má sjá fjölda svara við hverja 

spurningu, lægsta og hæsta gildi, meðaltal og staðalfrávik. 

 Eins og fram kemur í töflu 1 eru helstu lykilhvatar þess að styrkþegar Menntunarsjóðs 

SSF hefja nám að þeir vilja auka færni sína í starfi og að þeir hafa mikinn áhuga á efni 

námsins. Báðir hvatarnir eru óáþreifanlegir og áhugavert hversu margir slíkir þættir eru háir í 

meðaltali. Það að vilja hærri laun er ekki mikilvægasti lykilhvatinn sem kemur ef til vill á 

óvart en þetta er eini áþreifanlegi hvatinn meðal þeirra sex efstu. Aukið sjálfstraust er einn af 

efstu lykilhvötunum ásamt því að hafa gaman af að læra sem eru líka óáþreifanlegir hvatar 

sem samkvæmt þessu virðast hafa mikið gildi fyrir þátttakendur. 

 Að vilja aukna ábyrgð og kljást við fjölbreyttari verkefni fá einnig hátt meðaltal ásamt 

því að vilja flóknari áskoranir í starfinu. Það að hafa lokið prófgráðu sem er mjög 

áþreifanlegur hvati er hinsvegar níundi lykilhvatinn. Aukin starfsánægja, von um 

stöðuhækkun og von um nýtt starf í sama fyrirtæki teljast einnig lykilhvatar með meðaltal yfir 

3,00. Aðrir þættir sem spurt var um en geta ekki talist sem lykilhvatar þar sem meðaltal er 

lægra en 3,00 sneru að sveigjanlegri vinnutíma, að vilja kynnast nýju fólki, að vilja 

mannaforráð, að vilja nýtt starf í öðru fyrirtæki, að finnast allir í kringum sig vera í námi og 

að fyrst og fremst hafi verið um kröfu af hálfu fyrirtækisins að ræða að fara í nám.  
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Rannsóknarspurning 2. 

Hvaða ávinning upplifa styrkþegar Menntunarsjóðs SSF af námi með starfi og í hverju 

felst hann? 

Tafla 2 sýnir heildarniðurstöður úr spurningu 14 í spurningakönnuninni þar sem þátttakendur 

lýstu upplifun sinni af þeim ávinningi sem þeir geta rakið til námsins. Þar má sjá fjölda svara 

við hverja spurningu, lægsta og hæsta gildi, meðaltalið sem spurningin fékk og staðalfrávikið.  

 

  

Tafla 2.  Ávinningur af námi með starfi – allir þátttakendur 

 

 Fjöldi Minnsta gildi Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik 

Ég hef aukið sjálfstraust mitt 226 ,00 5,00 3,9204 1,15963 

Hefur skilað auknum áhuga á efni námsins 223 ,00 5,00 3,8430 1,23665 

Ég kynntist nýju fólki 222 ,00 5,00 3,8288 1,33097 

Hefur skilað auknum almennum áhuga á að læra 223 ,00 5,00 3,6861 1,23395 

Ég hef aukið ánægju mína í starfi 226 ,00 5,00 3,3274 1,40122 

Ég hef fengið prófgráðu 225 ,00 5,00 3,0400 1,82326 

Ég hef fengið aukna ábyrgð 223 ,00 5,00 2,8969 1,50768 

Ég fæ flóknari áskoranir í starfinu 224 ,00 5,00 2,8795 1,62346 

Ég fæ fjölbreyttari verkefni 223 ,00 5,00 2,8655 1,62187 

Ég hef fengið launahækkun 222 ,00 5,00 2,5676 1,58968 

Ég uppfylli þar með kröfur vinnuveitanda míns 219 ,00 5,00 2,4384 1,73459 

Ég hef fengið nýtt starf í sama fyrirtæki 222 ,00 5,00 2,1847 1,62200 

Ég hef fengið stöðuhækkun 219 ,00 5,00 2,1050 1,52440 

Ég er með sveigjanlegri vinnutíma 220 ,00 5,00 2,0909 1,44327 

Ég hef fengið mannaforráð 219 ,00 5,00 1,6667 1,31447 

Ég hef fengið nýtt starf í öðru fyrirtæki 219 ,00 5,00 1,5753 1,32635 

Gildur fjöldi 210     

 

 Eins og fram kemur í töflu 2 er helsti ávinningurinn sem styrkþegar Menntunarsjóðs 

SSF upplifa í kjölfar náms með starfi aukið sjálfstraust en einungis sex þættir fengu þó hærra 

meðaltal en 3,00. Aukinn áhugi á efni námsins, að kynnast nýju fólki, að hafa fengið aukinn 

almennan áhuga á að læra, að auka ánægju sína í starfi og að hafa fengið prófgráðu eru þeir 

þættir sem fengu hæsta meðaltalið.  Það er áhugavert að sjá að allir þessir þættir fyrir utan 

prófgráðuna eru óáþreifanlegir og virðist sem helsti ávinningurinn af því að stunda nám með 

starfi felist í óáþreifanlegum þáttum umfram áþreifanlega. Alls voru tíu þættir sem fengu 

lægra meðaltal en 3,00 og því líklegt að þeir hafi ekki skilað sér til þátttakenda. 
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 Þar sem 60% þátttakenda hafa enn ekki lokið námi voru dregnar saman niðurstöður í 

töflu 3 þar sem einungis koma fram svör þeirra sem hafa þegar lokið námi eða lokið námi og 

hafið annað nám. 

  

Tafla 3.  Ávinningur af námi með starfi – þátttakendur sem hafa lokið námi 

 

 Fjöldi Minnsta gildi Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik 

Ég hef fengið prófgráðu 104 ,00 5,00 4,3173 1,27914 

Ég hef aukið sjálfstraust mitt 104 ,00 5,00 3,9808 1,13189 

Ég kynntist nýju fólki 99 ,00 5,00 3,8788 1,26388 

Hefur skilað auknum áhuga á efni námsins 101 ,00 5,00 3,8416 1,23881 

Hefur skilað auknum almennum áhuga á að læra 101 ,00 5,00 3,7228 1,15861 

Ég hef aukið ánægju mína í starfi 104 ,00 5,00 3,6154 1,20925 

Ég fæ flóknari áskoranir í starfinu 102 ,00 5,00 3,3333 1,58791 

Ég hef fengið aukna ábyrgð 102 ,00 5,00 3,3137 1,37862 

Ég fæ fjölbreyttari verkefni 102 ,00 5,00 3,3137 1,56686 

Ég hef fengið launahækkun 101 ,00 5,00 3,0495 1,60858 

Ég uppfylli þar með kröfur vinnuveitanda míns 98 ,00 5,00 2,7551 1,72944 

Ég hef fengið nýtt starf í sama fyrirtæki 102 ,00 5,00 2,5000 1,77301 

Ég hef fengið stöðuhækkun 99 ,00 5,00 2,4646 1,68009 

Ég er með sveigjanlegri vinnutíma 99 ,00 5,00 2,3333 1,51859 

Ég hef fengið mannaforráð 99 ,00 5,00 1,8182 1,40236 

Ég hef fengið nýtt starf í öðru fyrirtæki 99 ,00 5,00 1,6364 1,43181 

Gildur fjöldi 95        

 

 Í töflu 3 eru niðurstöðurnar frábrugðnar töflu 2 að því leyti að helsti ávinningurinn, 

aukning á sjálfstrausti hefur færst niður um sæti og áþreifanlegur þáttur er kominn í staðinn, 

prófgráðan, eins og mátti reyndar búast við þar sem hópurinn hefur lokið námi. Að öðru leyti 

raðast ávinningurinn svipað og í töflu 2 en alls tíu þættir eru komnir inn með meðaltal yfir 

3,00 í stað sex áður.  Þeir þættir sem bætast við hjá þessum hóp sem hefur lokið námi eru að 

hann fær flóknari áskoranir í starfinu, aukna ábyrgð, fjölbreyttari verkefni og launahækkun að 

auki. Ávinningurinn virðist skila sér betur að loknu námi og fenginni prófgráðu. 

 Til viðbótar við þann beina ávinning sem þátttakendur upplifa af námi með starfi og 

fram kemur í niðurstöðum, voru þátttakendur spurðir að því hvort að þeir hefðu fundið fyrir 

viðhorfsbreytingu á vinnustaðnum eftir að þeir hófu nám. Svöruðu 68 spurningunni játandi. 

Þeir fengu þá aðra spurningu með opnum svarmöguleika þar sem þeir voru beðnir um að lýsa 

í stuttu máli hvernig viðhorfsbreytingin lýsti sér. Ekki var skilyrði að svara spurningunni en 

48 þátttakendur skrifuðu stuttlega hvernig þeir upplifðu viðhorfsbreytinguna. Flestir nefndu 
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að meiri virðing væri borin fyrir þeim á vinnustaðnum og samstarfsmenn almennt jákvæðir 

fyrir náminu. Niðurstöðuna má sjá á mynd 5 en hún er búin til úr þeim orðum sem fram komu 

í textanum sem þátttakendur skrifuðu varðandi viðhorfsbreytinguna, stærð orðanna fer eftir 

hversu oft þau birtust í textanum: 

 

Mynd 5. Upplifun á viðhorfsbreytingu – Orðaský 

 

Þeir sem upplifðu jákvæða breytingu á viðhorfi voru 41 eða 85% þeirra sem skrifuðu lýsingu 

á viðhorfsbreytingunni. Þau fáu atriði sem þátttakendur nefndu sem neikvæð tengdust því að 

viðhorf samstarfsmanna væri neikvætt en ekki yfirmanna eða fyrirtækisins.  
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Rannsóknarspurning 3. 

Er ávinningurinn í samræmi við það sem lagt er upp með sem lykilhvata?  

 

Rannsóknartilgáta a.: Það er tölfræðilegur munur á lykilhvötum til náms og ávinningi hjá 

þeim styrkþegum Menntunarsjóðs SSF sem tóku þátt í rannsókninni. 

 

Rannsóknartilgáta b.: Það er tölfræðilegur munur á lykilhvötum og ávinningi hjá styrkþegum 

Menntunarsjóðs SSF sem hafa þegar lokið námi og tóku þátt í rannsókninni.  

 

Við samanburð á meðaltölum lykilhvata og ávinnings eins og þau eru í töflum 1 og 2 kemur 

fram að það er ekki fullt samræmi á milli þeirra lykilhvata sem styrkþegar Menntunarsjóðs 

SSF leggja upp með að fá út úr námi samhliða starfi og því sem þeir upplifa sem ávinning af 

náminu. Það eru tólf lykilhvatar sem fá hærra en 3,00 að meðaltali en einungis sex þættir ná 

því meðaltali í ávinningnum. Þá er verið að bera saman allan hópinn, sem tekur bæði til þeirra 

sem eru enn í námi og þeirra sem hafa lokið því. 

 Þegar niðurstöður eru paraðar saman í t-prófi eins og í töflu 4 kemur enn skýrar í ljós 

að einungis tveir þættir eru að skila sér eins og lagt er upp með í upphafi og ekki 

tölfræðilegur munur á hvata og ávinningi. Þessir þættir eru aukið sjálfstraust  og aukin 

starfsánægja.  

 Tveir þættir skiluðu sér í ávinningi að meira marki en styrkþegi lagði upp með. Það að 

kynnast nýju fólki var frekar neðarlega sem lykilhvati til náms með starfi en fékk hátt 

meðaltal sem ávinningur af námi með starfi og gefur til kynna að fleiri telji það ávinning af 

náminu en hvata til náms. Sama er uppi á teningnum hvað kröfu frá vinnuveitanda varðar, 

þátttakendur telja sig ekki knúna til náms af hálfu vinnuveitanda og telja það ekki sem 

lykilhvata til náms með starfi en upplifa það greinilega sem ávinning að námi loknu að 

uppfylla kröfur vinnuveitandans. Það er því frekar eins og áþreifanlegur hvati í byrjun en 

óáþreifanlegur ávinningur eða upplifun að námi loknu.  

 Aðrir þættir skiluðu sér í minna mæli sem ávinningur en styrkþegar lögðu upp með. 
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Tafla 4. Samanburður hvata og ávinnings – allir styrkþegar Menntunarsjóðs SSF  

Hvati - Ávinningur 

Paraður samanburður – t próf 

t-gildi Frígráður 
Sig. (2-

tailed) Meðaltal Staðalfrávik 

Std. Error 

Mean 

95% Öryggismörk 

Neðri Efri 

Ég vildi auka sjálfstraust mitt - Ég 

hef aukið sjálfstraust mitt 
,12108 1,29401 ,08665 -,04969 ,29184 1,397 222 ,164 

Ég vildi auka ánægju mína í starfi - 

Ég hef aukið ánægju mína í starfi ,19910 1,57428 ,10590 -,00961 ,40780 1,880 220 ,061 

Ég vildi kynnast nýju fólki - Ég 

kynntist nýju fólki 
-1,07798 1,38070 ,09351 -1,26229 -,89367 -11,528 217 ,000 

Var fyrst og fremst krafa 

vinnuveitanda míns - Ég uppfylli 

þar með kröfur vinnuveitanda míns 
-,98611 1,67743 ,11413 -1,21108 -,76115 -8,640 215 ,000 

Ég hef gaman af að læra - Hefur 

skilað auknum almennum áhuga á 

að læra 

,30275 1,29162 ,08748 ,13033 ,47517 3,461 217 ,001 

Ég hef mikinn áhuga á efni 

námsins - Hefur skilað auknum 

áhuga á efni námsins 

,36199 1,28460 ,08641 ,19169 ,53229 4,189 220 ,000 

Ég vildi sveigjanlegri vinnutíma - 

Ég er með sveigjanlegri vinnutíma ,60092 1,68523 ,11414 ,37596 ,82588 5,265 217 ,000 

Ég vil hafa lokið prófgráðu - Ég hef 

fengið prófgráðu 
,76577 2,35898 ,15832 ,45375 1,07778 4,837 221 ,000 

Ég vildi flóknari áskoranir í 

starfinu  - Ég fæ flóknari áskoranir 

í starfinu 

,91403 1,76502 ,11873 ,68004 1,14802 7,698 220 ,000 

Ég vildi aukna ábyrgð - Ég hef 

fengið aukna ábyrgð 
,98182 1,76460 ,11897 ,74735 1,21629 8,253 219 ,000 

Ég vildi nýtt starf í öðru fyrirtæki - 

Ég hef fengið nýtt starf í öðru 

fyrirtæki 

,98611 1,75069 ,11912 ,75132 1,22090 8,278 215 ,000 

Ég vildi nýtt starf í sama fyrirtæki  

- Ég hef fengið nýtt starf í sama 

fyrirtæki 

1,00457 1,89518 ,12806 ,75216 1,25697 7,844 218 ,000 

Ég vildi fá mannaforráð - Ég hef 

fengið mannaforráð 
1,01382 1,65126 ,11209 ,79289 1,23476 9,044 216 ,000 

Ég vildi kljást við fjölbreyttari 

verkefni - Ég fæ fjölbreyttari 

verkefni 

1,07727 1,68215 ,11341 ,85376 1,30079 9,499 219 ,000 

Ég vildi stöðuhækkun - Ég hef 

fengið stöðuhækkun 
1,33641 1,75653 ,11924 1,10138 1,57143 11,208 216 ,000 

Ég vildi hærri laun - Ég hef fengið 

launahækkun 
1,46818 1,96171 ,13226 1,20752 1,72884 11,101 219 ,000 
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Í töflu 5 eru eins og í töflu 4 paraðir saman í t-prófi lykilhvatar til náms og ávinningur þeirra 

sem hafa lokið námi sínu eða lokið námi og hafið annað nám. Þar kemur í ljós að ekki er 

tölfræðilegur munur á hvata og ávinningi í þremur þáttum og þeir hafa því skilað sér eins og 

styrkþegar hafa lagt upp með.  

 

Tafla 5. Samanburður hvata og ávinnings – þeir sem hafa lokið námi 

 Hvati – Ávinningur 

Paraður samanburður – t próf 

t-gildi Frígráður 

Sig. (2-

tailed) Meðaltal Staðalfrávik 

Std. Error 

Mean 

95% öryggismörk 

Neðri Efri 

Ég vildi auka sjálfstraust mitt - 

Ég hef aukið sjálfstraust mitt 
,09524 1,35876 ,14825 -,19963 ,39011 0,642 83 ,522 

Ég vildi auka ánægju mína í 

starfi - Ég hef aukið ánægju 

mína í starfi 

-,16471 1,30792 ,14186 -,44682 ,11741 -1,161 84 ,249 

Ég hef gaman af að læra - 

Hefur skilað auknum 

almennum áhuga á að læra 

,25610 1,33158 ,14705 -,03648 ,54868 1,742 81 ,085 

Var fyrst og fremst krafa 

vinnuveitanda míns - Ég 

uppfylli þar með kröfur 

vinnuveitanda míns 

-1,26250 1,81933 ,20341 -1,66737 -,85763 -6,207 79 ,000 

Ég vildi kynnast nýju fólki - Ég 

kynntist nýju fólki 
-1,07407 1,42107 ,15790 -1,38830 -,75985 -6,802 80 ,000 

Ég vil hafa lokið prófgráðu - Ég 

hef fengið prófgráðu 
-,44048 1,65995 ,18112 -,80071 -0,08024 -2,432 83 ,017 

Ég vildi sveigjanlegri 

vinnutíma - Ég er með 

sveigjanlegri vinnutíma 

,38272 1,68499 ,18722 ,01013 ,75530 2,044 80 ,044 

Ég hef mikinn áhuga á efni 

námsins - Hefur skilað auknum 

áhuga á efni námsins 

,39759 1,48931 ,16347 ,07239 ,72279 2,432 82 ,017 

Ég vildi flóknari áskoranir í 

starfinu  - Ég fæ flóknari 

áskoranir í starfinu 

,47619 1,73189 ,18896 ,10035 0,85203 2,520 83 ,014 

Ég vildi nýtt starf í sama 

fyrirtæki  - Ég hef fengið nýtt 

starf í sama fyrirtæki 

0,56098 1,89279 ,20902 ,14508 0,97687 2,684 81 ,009 

Ég vildi aukna ábyrgð - Ég hef 

fengið aukna ábyrgð 
,63095 1,47084 ,16048 ,31176 0,95014 3,932 83 ,000 

Ég vildi kljást við fjölbreyttari 

verkefni - Ég fæ fjölbreyttari 

verkefni 

0,65060 1,66333 ,18257 ,28740 1,01380 3,563 82 ,001 

Ég vildi nýtt starf í öðru 

fyrirtæki - Ég hef fengið nýtt 

starf í öðru fyrirtæki 

,78750 1,74075 ,19462 ,40011 1,17489 4,046 79 ,000 

Ég vildi hærri laun - Ég hef 

fengið launahækkun 
0,87805 1,92700 ,21280 0,45464 1,30146 4,126 81 ,000 

Ég vildi stöðuhækkun - Ég hef 

fengið stöðuhækkun 
0,92500 1,61304 ,18034 0,56604 1,28396 5,129 79 ,000 

Ég vildi fá mannaforráð - Ég 

hef fengið mannaforráð 
0,97531 1,57302 ,17478 ,62749 1,32313 5,580 80 ,000 
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 Eins og í niðurstöðum alls hópsins þá fá þátttakendur sem lögðu upp með að auka 

sjálfstraust sitt, aukið sjálfstraust. Þeir sem vilja auka starfsánægju sína hafa náð því marki og 

þeir sem fóru í nám af því þeir hafa gaman af því að læra hafa fengið aukinn almennan áhuga 

á því að læra. 

 Rétt eins og fram kom í töflu 4 upplifa þátttakendur sig ekki knúna til náms af 

fyrirtækinu og telja það ekki sem lykilhvata til náms með starfi en upplifa það greinilega sem 

ávinning að námi loknu að uppfylla kröfur fyrirtækisins. Sama er uppi á teningnum hvað 

varðar að kynnast nýju fólki, það er ekki lykilhvati en fær hátt meðaltal sem ávinningur. 

Prófgráða er jafnframt ekki með neitt sérstaklega hátt meðaltal sem lykilhvati en hjá hópnum 

sem hefur lokið námi er hún helsti ávinningurinn af náminu.  

 

Aðrir þættir skiluðu sér í minna mæli en styrkþegar lögðu upp með. 

  

Rannsóknarspurning 4. 

Eykst tryggð styrkþega Menntunarsjóðs SSF við aðildarfyrirtækin/vinnuveitendur með 

auknum styrkjum til náms með starfi? 

 

Rannsóknartilgáta a: Það er munur milli þeirra sem fá viðbótarstyrk til náms frá fyrirtækinu 

og þeirra sem fá eingöngu styrk frá Menntunarsjóði SSF hvað varðar að styrkþegi ætli að 

leita sér að starfi utan fjármálageirans að námi loknu.  

 

 
Tafla 6. Viðbótarstyrkur frá fyrirtæki og starf í sama/öðru fyrirtæki  

 

 Hvar sérðu þig að þremur árum 

liðnum? 

Samtals Hjá sama fyrirtæki Hjá öðru fyrirtæki 

Fékkst þú fjárhagslegan styrk 

frá fyrirtækinu samhliða styrk 

frá Menntunarsjóði SSF? 

Já 64 37 101 

 

Nei 

 

62 

 

69 

 

131 

Samtals 126 106 232 

 

Styrkþegar Menntunarsjóðs SSF voru spurðir að því hvort þeir fengju fjárhagslegan styrk frá 

fyrirtækinu sem þeir starfa hjá til viðbótar við styrk Menntunarsjóðs SSF. Af þeim sem 



 
 

29 

 

svöruðu voru 101 sem sögðust fá viðbótarstyrk og 131 sem ekki fékk neitt umfram styrk 

Menntunarsjóðs SSF.  

 Sjá má í töflu 6 að þeir sem fá styrk frá fyrirtækinu til viðbótar við styrk 

Menntunarsjóðs SSF eru mun líklegri til að halda áfram hjá sama fyrirtæki, en rétt um 60% 

sjá sig hjá sama fyrirtæki að þremur árum liðnum. Tæplega 50% þeirra sem ekki fær styrk frá 

fyrirtækinu svarar því til að þeir sjái sig í starfi hjá sama fyrirtæki að þremur árum liðnum.  

 Miðað við þessar niðurstöður eykur fjárhagslegur styrkur frá fyrirtækinu til viðbótar 

við styrk Menntunarsjóðs SSF á tryggð styrkþega við fyrirtækið sem hann starfar hjá. 

 

 
Tafla 7. Viðbótarstyrkur frá fyrirtæki og starf í sama/öðrum geira 

 

 Hvar sérðu þig að þremur árum 

liðnum? 

Samtals Í fjármálageiranum Í öðrum geira 

Fékkst þú fjárhagslegan styrk 

frá fyrirtækinu samhliða styrk 

frá Menntunarsjóði SSF? 

Já 91 10 101 

 

Nei 

 

101 

 

30 

 

131 

Samtals 192 40 232 

 

Í töflu 7 kemur fram að um 90% þeirra sem fá fjárhagslegan styrk frá fyrirtækinu sem þeir 

starfa hjá sjá sig sem starfandi í fjármálageiranum að þremur árum liðnum og um 75% þeirra 

sem ekki fá fjárhagslegan styrk frá fyrirtækinu til viðbótar styrknum frá Menntunarsjóði SSF.  

 Rannsóknartilgátan sem sett var fram um að munur sé á því hvort styrkþegi sé líklegri 

til að leita sér að starfi utan fjármálageirans eftir því hvort vinnuveitandi styrki hann til 

viðbótar við styrk Menntunarsjóðs SSF stenst þar sem greinilegur munur er á því hvort 

styrkþeginn ætlar sér að starfa áfram í fjármálageiranum eða ekki að námi loknu eftir því 

hvort hann fær viðbótarstyrk eða ekki.  
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3.1. Umræða 

Rannsóknarspurningarnar voru fjórar og fjallaði sú fyrsta um lykilhvata þess að styrkþegar 

Menntunarsjóðs SSF hefja nám með starfi, önnur um þann ávinning sem styrkþegar upplifa af 

námi með starfi og sú þriðja um samspil þessara tveggja þátta. Fjórða rannsóknarspurningin 

snéri að því hvort styrkur til náms með starfi myndi auka tryggð styrkþega við 

aðildarfyrirtæki Menntunarsjóðs SSF. 

 Hér á eftir verður fjallað um niðurstöðurnar og þær bornar saman við innlendar og 

erlendar rannsóknir um efnið. 

 Niðurstöður um lykilhvata til náms styðja könnun Aldridge og Hughes frá 2012 en 

þættirnir sem settir voru fram sem lykilhvatar í rannsóknarkönnuninni koma að hluta til úr 

könnun þeirra fyrir NIACE í Englandi og Wales. Það kemur fram í niðurstöðum þeirra að 

lykilhvatar til náms með starfi eru að raðast á sambærilegan hátt og í þessari rannsókn meðal 

styrkþega Menntunarsjóðs SSF. Þær styðja einnig við niðurstöður úr rannsókn Jóhönnu og 

Jóns Torfa frá 2004 þar sem kom fram að þeir þættir sem skiptu mestu máli við ákvörðun 

þessa hóps um að afla sér formlegrar menntunar voru meðal annars áhugi á námsefninu og 

þörf fyrir þekkingu, metnaður og sjálfsöryggi. 

 Áhugavert er að von um hærri laun er samkvæmt niðurstöðum ekki sá hvati sem 

mælist mikilvægastur heldur mælist hann í þriðja sæti, á eftir von um aukna færni í starfi og 

áhuga á efni námsins. Þannig að þrátt fyrir þá áherslu stéttarfélaganna að semja um styrki til 

menntunar fremur en beinar launahækkanir eru launin samt ekki í fyrsta sæti. Þetta er í 

samræmi við niðurstöður Sigríðar Þrúðar (2004) en fram kom í rannsókn hennar að félagslegi 

ávinningurinn af aukinni menntun og starfsþróun sé meiri en fjárhagslegi ávinningurinn til 

skemmri tíma.  

 Það kemur einnig fram í niðurstöðunum að þættir eins og færni, áhugi á námsefni, von 

um aukið sjálfstraust, ánægja af að læra, von um aukna ábyrgð, flóknari verkefni, áskoranir 

og prófgráðu eru mikilvægir lykilhvatar og styðja einnig kenningu Kanter (1995) varðandi 

það að starfshæfni einstaklings byggist á félagsfærni, hæfni, orðspori og tengslaneti þannig að 

þeir eigi að þróa persónulega og faglega eiginleika sína og þannig sé hægt að hámarka líkur á 

því að fá starf við hæfi. Einnig má segja að þessar niðurstöður komi inn á sálfræðilega 

samninginn  (Rousseau, 1995) hvað varðar samskipti fyrirtækisins og starfsmanna að því 

leyti að ef einstaklingurinn upplifir það að hann beri sjálfur meginábyrgð á starfshæfni sinni 

þá þarf fyrirtækið að finna leiðir til að auka tryggð starfsmanna við fyrirtækið.  



 
 

31 

 

 Við samanburðinn á lykilhvötunum og ávinningnum í hópnum í heild kom í ljós að 

aðeins tveir þættir skila sér að fullu samkvæmt væntingum styrkþega, annars vegar aukið 

sjálfstraust og hins vegar aukin starfsánægja.  

 Þegar niðurstöður hópsins sem þegar hefur lokið námi eða lokið námi og hafið nýtt 

eru skoðaðar þá eru það sömu atriðin sem skila sér samkvæmt væntingum að einum þætti til 

viðbótar, að hafa almennan áhuga á að læra, en flestir upplifa að þeir hafi aukið almennan 

áhuga sinn á að læra. Kannski mætti kalla það byrjun á ákveðinni vegferð og er það í 

samræmi við niðurstöður O´Connell (1999) en hann kemst að þeirri niðurstöðu að þeir sem 

hafa framhaldsmenntun að baki séu mun líklegri til að bæta við sig námi heldur en þeir sem 

ekki hafa framhaldsmenntun. Þetta er einnig í samræmi við niðurstöður Harmon og fl. (2000) 

sem rannsökuðu hverjir hefðu mestan ávinning af því að bæta við sig námi og telja að tengsl 

milli hæfni og menntunar hafi aukist með tímanum. 

 Annað tveggja atriða sem skera sig mjög úr í niðurstöðum er að einungis lítill hluti 

þátttakenda segir það lykilhvata til náms að kynnast nýju fólki en flestir upplifa það svo sem 

mikinn ávinning af náminu. Það má því ætla að það sé ekki það sem helst freistar þegar 

ákvörðun um nám með starfi er tekin en á meðan á námi stendur og að því loknu þá er það 

tengslanetið og félagslegi þátturinn af samskiptum við annað fólk sem þátttakendur kunna 

einna best að meta. Hitt atriðið sem sker sig úr er að afar fáir fóru í nám að kröfu 

vinnuveitanda en töluvert fleiri upplifa það sem ávinning að þeir séu að uppfylla kröfur 

þeirra. Það má telja eðlilegt í ljósi þess að menntunarstig hefur stóraukist í fjármálageiranum 

en þó ekki þannig að fyrirtækin séu að beita starfsmenn þrýstingi við að bæta við sig námi. Þó 

gæti ákveðinn þrýstingur komið úr starfsumhverfinu.  

 Hvað von um hærri laun varðar eru þau ekki að skila sér eins og styrkþegar lögðu upp 

með en þó er meðaltalið hærra hjá þeim sem hafa lokið námi.  

 Niðurstöðurnar hvað varðar hvernig óáþreifanlegu þættirnir koma fram styður 

niðurstöður Jóhönnu og Jóns Torfa (2004) en hjá þeim kemur fram að í kjölfar náms töldu 

viðmælendur sig vera víðsýnni og sjálfsöruggari en áður, áhugamálin urðu fjölbreyttari og 

þeir töldu sig hæfari til að takast á við hlutverk utan heimilisins. Þátttakendur í þessari 

rannsókn juku sjálfstraust sitt, öðluðust aukna starfsánægju og aukinn námsáhuga sem eru 

þættir af svipuðum toga. 

 Eins og fram kemur í niðurstöðum þá eru óáþreifanlegir þættir að fá hæst meðaltal 

(yfir 3,00) í ávinningnum sem styður niðurstöður Sigríðar Þrúðar (2004) um að til lengri tíma 

rýri tilvist sjóðanna ekki launaliði samninga og félagslegi ávinningurinn sé meiri en sá 

fjárhagslegi til skemmri tíma. Hins vegar kemur í ljós að ef einungis er skoðaður sá hópur 
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sem hefur þegar lokið námi að áþreifanlegi ávinningurinn skilar sér að einhverju leyti að 

námi loknu, þ.e. prófgráðan, flóknari áskoranir og ábyrgð. Þegar þessar niðurstöður eru 

skoðaðar má sjá samhljóm við rannsókn Gylfa (2003) þar sem hann bendir á mikilvægi 

formlegrar endurmenntunar og ábyrgðar einstaklingsins sjálfs í  að huga að starfsþróun og 

starfshæfni sinni með þróun og vöxt í starfi í huga. 

 Áhugavert er að stöðuhækkun er einn þeirra þátta sem skilar sér einna minnst af þeim 

lykilhvötum sem lagt var upp með í byrjun, hvort sem litið er til alls hópsins eða bara þeirra 

sem lokið hafa námi. Það eru því væntanlega aðrir þættir sem eru forsenda stöðuhækkunar en 

það að bæta við sig námi.  

 Niðurstöður benda til þess að þeir þátttakendur sem njóta styrks frá fyrirtækinu til 

viðbótar við styrk Menntunarsjóðs SSF séu tryggari fyrirtækinu að því leyti að þeir segjast 

síður ætla að leita sér að starfi annarsstaðar eða utan fjármálageirans. Þessi 

viðbótarstuðningur í formi fjárhagslegs styrks ætti að skila sér í meiri velgengni þeim til 

handa samkvæmt rannsókn Kuijpers o.fl. (2006) og samkvæmt Brewer (1995) ætti þessi 

aukni stuðningur einnig að byggja upp tryggð við fyrirtækið. 

 Það er jafnframt umhugsunarefni varðandi viðbótarstyrkinn frá fyrirtækinu að ef hægt 

er að auka tryggðina á þennan hátt að gera styrkinn frekar að reglu innan fyrirtækjanna en 

undantekningu og skilyrða hann þá frekar eins og sumstaðar er gert. Það má jafnframt velta 

fyrir sér hvort fyrirtækin hafi þegar kannað þá hvata sem liggja að baki því að starfsmenn fara 

í nám með starfi. Miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar og þá lykilhvata sem þar koma 

fram er athugandi fyrir fyrirtækin sem eru að styrkja sína starfsmenn til náms með starfi að 

skoða á hvaða hátt þeir geta komið sem best til móts við þá og nýtt sér betur væntingar og 

markmið starfsmannsins við upphaf námsins til hagsbóta fyrir báða aðila. 

 Það kom í ljós við úrvinnslu á niðurstöðum að í spurningu 14 vantaði hvort 

viðkomandi teldi sig hafa aukið færni sína í starfi. Það er miður að hafa vantað þennan þátt í 

samanburð á niðurstöðum, sérstaklega þar sem hann fékk hæsta meðaltalið sem lykilhvati til 

náms með starfi. Annar lykilhvati sem var í spurningu 2 en var sleppt í spurningu 14 var um 

að viðkomandi fyndist allir í kringum hann vera í námi. Rannsakendur mátu þann þátt þess 

eðlis að ekkert markvert fengist út úr því að mæla þann þátt sem ávinning. 

 Rannsakendur telja áhugavert að rannsókn NIACE í Bretlandi verði staðfærð og 

endurtekin reglulega á Íslandi. Þar er tekið á ýmsum þáttum sem hafa ekki verið skoðaðir hér 

á landi. Jafnframt væri áhugavert að rannsaka starfsánægju út frá námi með starfi, og hvort 

mælanlegur sé munur á starfsánægju þeirra sem koma fullnuma til starfa í fyrirtæki og þeirra 

sem mennta sig samhliða starfi. 
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4. Lokaorð 
 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að styrkþegar Menntunarsjóðs SSF fari fyrst 

og fremst í nám með starfi til að efla eigin færni og starfsánægju og í von um aukinn 

framgang í núverandi starfi. Ávinningurinn sem þátttakendur upplifa á meðan á námi stendur 

og að námi loknu er í samræmi við þær væntingar að því leyti að óáþreifanlegir þættir eins og 

sjálfstraust og aukin starfsánægja virðast koma fram á meðan á námi stendur en áþreifanlegir 

þættir eins og launahækkun og fjölbreyttari verkefni ekki fyrr en að námi loknu. Jafnframt 

benda niðurstöður til þess að viðbótarstyrkur til náms frá fyrirtækinu hafi jákvæð áhrif á 

tryggð þátttakenda við fyrirtækið og fjármálageirann. 

 Niðurstöðurnar benda jafnframt til þess að allir hagsmunaaðilar hagnist á tilvist 

Menntunarsjóðs SSF, hvort sem um er að ræða styrkþega, fyrirtækinu eða SSF. Styrkþegar 

geta stundað nám við sitt hæfi með starfi án þess að þurfa að bæta við sig miklum 

fjárhagslegum skuldbindingum, fyrirtækin fá hæfara og ánægðara starfsfólk sem er tilbúið að 

taka á sig aukna ábyrgð og fjölbreyttari verkefni og Menntunarsjóður SSF uppfyllir markmið 

sín um að efla félagsmenn í starfi og gera þá að verðmætari starfsmönnum. 

 



 
 

34 

 

Heimildir: 

 

Aldridge, F. Og Hughes, D. (2012). 2012 NIACE Adult Participation in Learning Survey. 

The National Institute of Adult Continuing Education (England and Wales)  

 

Bates, R. A. og Phelan, K. C. (2002). Characteristics of a Globally Competitive Workforce. 

Advances in Developing Human Resources, 4 , 121-132. 

 

Brewer, G. (1995). Seven secrets to building employee loyalty - when you can't promise job 

security. Incentive,  20-20. Sótt 10. mars 2013 af 

http://search.proquest.com/docview/225373232?accountid=135943 

 

Efling (e.d.). Fræðslumál. Sótt 23. mars 2013 af http://efling.is/fraedslumal/ 

 

Fagiano, D. (1993). Training is the new job security. Management Review,82(8), 4. 

 

Félagsvísindastofnun HÍ. (2011). Launakönnun SSF. Sótt 27. febrúar, 2013 af  

http://www.ssf.is/files/972933523LaunakonnunSIB%201996.pdf 

 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, Samningur um greiningu á færniþörf vinnumarkaðarins til 

framtíðar. Sótt 28. febrúar, 2013 af  http://www.frae.is/frettir/nr/426/   

 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2003). Eiga stéttarfélög og mannauðsstjórnun samleið? 

Ingjaldur Hannibalsson (ritstjóri). Rannsóknir í félagsvísindum IV (bls. 151–160). 

Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Tilvitnun af bls. 156 

 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Eiríkur Hilmarsson. (2009). Sveltur sitjandi kráka en 

fljúgandi fær. Sótt 27. febrúar 2013 af http://lme.lausn.is/do c/272 

 

Hagstofa Íslands. (2012). Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands. Sótt 27. febrúar, 2013 af 

http://hagstofa.is/?PageID=2604&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SKO00009%26ti

=Mannfj%F6ldi+eftir+menntunarst%F6%F0u+2003%2D2011++%26path=../Databas

e/skolamal/yfirlit/%26lang=3%26units=Fjöldi 

http://www.frae.is/frettir/nr/426/


 
 

35 

 

 

Harmon, C., Oosterbeck, H. and Walker, I. (2000). The Returns to Education: a Review of 

Evidence, Issures and Deficiencies in the Literature. (No. 254, bls. 33). London: 

Centre for the Economics of Education, London School of Economics and Political 

Science. 

 

Hillage, J., & Pollard, E. (1998). Employability: developing a framework for policy analysis. 

 London: DfEE. 

 

Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson. (2004). Gildi menntunar í lífi fullorðins 

fólks. Tímarit um menntarannsóknir, 1, 129-143. 

 

Jón Torfi Jónasson. (2007). Increasing Employment of Older Workers through Lifelong 

Learning. Discussion Paper. Félagsvísindastofnun HÍ. 

 

Jón Torfi Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir. (2009). Þátttaka í fræðslu á Íslandi. 

Niðurstöður úr vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunnar 2003. Reykjavík: 

Rannsóknarstofa um menntakerfi. Félagsvísindastofnun HÍ. 

 

 

Kanter R (1995) Nice work if you can get it: The software industry as a model for 

tomorrow’s jobs. The American Prospect. Sótt 23. mars, 2013 af  

http:/www.prospect.org/cs/articles?article=nice_work_if_ you_can_get_it 

 

Kuijpers, M. A., Schyns, B. og Scheerens, J. (2006). Career Competencies for Career 

Success. The Career Development Quarterly, 55, 168-178. 

 

McKinsey Scandinavia. (2012). Charting a Growth Path for Iceland. McKinsey & Company. 

Sótt. 7. mars, 2013 af 

http://www.mckinsey.com/locations/Copenhagen/our_work/How_We_Work/~/media/

Images/Page_Images/Offices/Copenhagen/ICELAND_Report_2012.ashx 

 

O´Connell, P.J. (1999). Adults in training: An international comparison of continuing 

education and training. The Economic and Social Research Institute, Dublin. 



 
 

36 

 

 

OECD (2009), "Tertiary level educational attainment for age group 25-64", Education: Key 

Tables from OECD, No. 3. doi: 10.1787/20755120-2009-table3 

 

OECD (2011), Trade union members and union density in OECD countries. Sótt 7. apríl, 

2013 af: 

http://www.oecd.org/employment/emp/Trade%20union%20density_Sources%20and

%20methodology.pdf 

 

OECD (2012), Education at a Glance 2012: Highlights, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/eag_highlights-2012-en 

 

Rousseau, D. (1995). Psychological Contracts in Organizations. Thousand Oaks, California: 

Sage. 

 

Samtök Atvinnulífsins. (2012). Uppfærum Ísland. (bls. 9). Sótt 25. febrúar, 2013 af 

https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=14726  

 

Sigríður Þrúður Stefánsdóttir (2004). Þróun sí- og endurmenntunar í tengslum við 

kjarasamninga á almennum vinnumarkaði á Íslandi 1990–2004. MS-ritgerð. Háskóli 

Íslands: Viðskipta- og hagfræðideild. 

 

Samtök fjármálafyrirtækja (e.d.). Vottun fjármálaráðgjafa. Sótt 23.mars 2013 af 

http://sff.is/samtok-fjarmalafyrirtaekja/vottun-fjarmalaradgjafa 

 

Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja (e.d.). Menntunarsjóður. Sótt 23. mars 2013 af 

http://www.ssf.is/menntunarsjodur/ 

 

Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja (e.d.).  Ágrip af sögu SSF. Sótt 23. mars 2013 af 

http://www.ssf.is/um-ssf/agrip-af-sogu-ssf/  

 

Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja (e.d.).  Með oddi og egg (2004). Sótt 23. mars 2013 af 

http://dev.ssf.is/wp-content/uploads/2013/03/Saga-SÍB.pdf 

 

http://dx.doi.org/10.1787/20755120-2009-table3
https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=14726
http://sff.is/samtok-fjarmalafyrirtaekja/vottun-fjarmalaradgjafa
http://www.ssf.is/um-ssf/agrip-af-sogu-ssf/


 
 

37 

 

SFR Stéttarfélag í almannaþjónustu (e.d.). Sjóðir og styrkir. Sótt 23. mars 2013 af 

http://sfr.is/sjodir-og-styrkir/ 

 

VR (e.d.). Reglur Starfsmenntasjóðs VR. Sótt 23. mars 2013 af 

http://www.vr.is/Uploads/VR/fraedsla/starfsreglur_fis_sjodur_1_april_07.pdf 

 

  



 
 

38 

 

Viðaukar 
 

a. Aðildarfyrirtæki SSF 

 

Starfsmannafélag Almenna lífeyrissjóðsins 

VÍST Starfsmannafélag Valitor 

FSLÍ félag starfsmanna Landsbankans á Íslandi 

Skjöldur, starfsmannafélag Arion banka 

Starfsmannafélag Byggðastofnunar 

SÍ starfsmannafélag Íslandsbanka 

SRB starfsmannafélag Reiknistofu Bankanna 

Starfsmannafélag Seðlabankans 

Starfsmannafélag Sparisjóðs Siglufjarðar 

Starfsmannafélag Sparisjóðs Suður-Þingeyinga 

Starfsmannafélag Sparisjóðs Vestmannaeyja  

Starfsmannafélag MP banka 

 

b. Úthlutunarreglur Menntunarsjóðs SSF 

1. Umsóknir um styrki skulu hafa borist fyrir 15. janúar vegna náms sem lokið er á 

haustmisseri og 15. júní vegna náms sem lokið er á vormisseri. Ef nám er stundað á 

sumarmisseri skal sótt um styrk vegna þess fyrir 15. janúar og er umsókn um styrk vegna 

sumarnáms afgreidd sérstaklega samhliða umsóknum vegna haustmisseris.  

2. Sjóðnum er ætlað að veita styrki vegna kostnaðar við menntun, símenntun og 

endurmenntun. Einnig við námskeið í námstækni, og námskeið sem nýtist til félagsstarfa að 

mati stjórnar. Hægt er að sækja um styrki vegna náms eða hluta náms sem félagsmenn hafa 

lokið samhliða starfi undanfarna 12 mánuði. Einungis eru veittir styrkir vegna námsgjalda en 

ekki vegna annars kostnaðar sem til fellur við námið s.s. bókakostnaðar eða ferðakostnaðar.  

3. Meginviðfangsefni sjóðsins er að veita styrki til greiðslu skólagjalda vegna náms sem 

uppfyllir eftirfarandi skilyrði: – er stundað samhliða starfi í fjármálafyrirtækjum – sem veitir 

fullgildar námseiningar á framhaldsskóla- eða háskólastigi. 

4. Tungumálanám sem ekki er einingametið skv ofangreindu getur mest fengið styrk sem 

nemur helmingi skólagjalda en þó eigi hærri upphæð en sem nemur 1/5 af hámarksupphæð 

styrks pr misseri. 

5. Félagsmenn sem taka sér launalaust leyfi frá störfum en snúa til baka til starfa að loknu 

námi í allt að 12 mánuði,  hafa eftir tveggja mánaða starf og fastráðningu að loknu námi sama 

aðgang að styrkjum úr sjóðnum og þeir félagsmenn sem stunda nám samhliða starfi enda hafi 

þeir amk. þriggja ára samfellda starfsreynslu skv kjarasamningi SSF við upphaf náms, sýni 

gilda námsframvindu á tímabilinu og sæki um styrk þegar þeir eru fastráðnir til starfa aftur hjá 

fyrirtæki sem er aðili að kjarasamningi SSF. Ákvæði þetta gildir einu sinni fyrir hvern 

einstakling. 

6. Stjórn sjóðsins er heimilt að hafna umsókn um styrk sé tilgangur hennar andstæður 

markmiðum eða tilgangi sjóðsins. 

7. Fullgild umsókn í Menntunarsjóð SSF samanstendur af: – skilmerkilega útfylltu 

umsóknareyðublaði eins og það er hverju sinni á vef SSF, og sem skilað er innan tilskilins 

frests til skrifstofu SSF. – frumriti greiðslukvittunar vegna námsgjalda – staðfestingu á námi 

sem lokið er í hverjum áfanga. Í þeim tilfellum sem fylgigögn (s.s. námsvottorð/einkunnir) 
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eru ekki tilbúin við sendingu umsóknar skulu þau hafa borist skrifstofu SSF innan þriggja 

vikna frá lokum umsóknarfrests, ella fellur úthlutun niður. 

8. Umsóknir eru  skoðaðar og afgreiddar tvisvar á ári, 15. janúar og 15. júní. 

Hámarksfjárhæð hvers styrks pr misseri er helmingur skólagjalda, allt að  kr. 150.000- og 

tekur vísitölubreytingum ef fjárhagur sjóðsins leyfir slíkt að mati stjórnar. Ef skerða þarf 

styrki sjóðsins vegna fjárhagsstöðu þá hefur stjórn  heimild til að lækka hámarksfjárhæð. 

Samþykkt á 43. þingi SSF apríl 2007. 

Félagsmönnum er bent á að skoða vel samþykktir sjóðsins. Athugið að greiðslur úr 

Menntunarsjóði  eru framtalsskyldar á skattframtali. 

Stjórn Menntunarsjóðs SSF 

 

c. Samþykktir Menntunarsjóðs SSF 

1.gr. 

Nafn sjóðsins  

Sjóðurinn heitir Menntunarsjóður SSF. Sjóðurinn var stofnaður samkvæmt ákvörðun þings 

SSF 2001. Sjóðurinn er í vörslu Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja (hér eftir SSF). 

Heimili hans og varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr.  

Verkefni sjóðsins  

Markmið Menntunarsjóðs SSF er að efla félagsmenn í starfi og gera þá að verðmætari 

starfsmönnum með því m.a. að endurgreiða námskostnað að hluta eða í heild. Sjóðnum er 

ætlað að veita styrki vegna kostnaðar við menntun, símenntun og endurmenntun. Einnig við 

nám/námskeið sem nýtist í starfi og/eða til félagsstarfa að mati stjórnar. 

3. gr.  

Réttur til styrkja  

Rétt til að sækja um styrki til sjóðsins eiga: Fullgildir félagsmenn SSF skv. samþykktum SSF. 

Atvinnulausir félagsmenn SSF sem hafa verið samfellt félagsmenn í 3 ár geta sótt um styrki 

vegna náms sem þeir stunda í allt að 2 ár eftir starfslok enda hafi þeir ekki verið í launuðu 

starfi á tímabilinu. Umsóknum um styrki úr sjóðnum skal skilað í því formi sem sjóðstjórn 

ákveður ásamt nauðsynlegum gögnum er tryggja réttmæti greiðslna. Réttur til greiðslu úr 

sjóðnum fyrnist á 12 mánuðum eftir námslok. 

4. gr.  

Stjórn og rekstur  

Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur mönnum og eru tveir kosnir á þingi SSF og einn skipaður 

af stjórn SSF. Jafnframt skal þing SSF kjósa tvo varamenn. Kjörtímabilið er sama og til 

stjórnar SSF. Stjórnin skal rita gerðarbók og rita allar samþykktir sínar í hana. Stjórn sjóðsins 

fer með framkvæmdavald í málefnum hans milli sambandsþinga. Sjóðurinn hefur sjálfstæðan 

fjárhag og skal honum haldið aðgreindum frá fjárhag SSF og fjárhag annarra sjóða í eigu eða 

á vegum SSF. Sjóðurinn greiðir allan kostnað sem af rekstri hans leiðir. Daglegur rekstur 

sjóðsins skal vera á skrifstofu SSF. Ekki er greidd þóknun fyrir stjórnarsetu í stjórn sjóðsins. 

5. gr.  

Tekjur og ávöxtun eigna  

Tekjur sjóðsins eru:  

a) Samningsbundnar greiðslur atvinnurekenda eins og þær eru ákveðnar í kjarasamningi 
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félagsmanna á hverjum tíma.  

b) Vaxtatekjur og önnur framlög og styrkir. Eignir sjóðsins skulu varðveittar í traustum, 

skráðum verðbréfum og bankainnstæðum. Sjóðnum er óheimilt að kaupa fasteignir og taka 

eða veita lán. Stjórn sjóðsins er heimilt að fela utanaðkomandi aðila ávöxtun hans. 

6. gr.  

Ársreikningur og endurskoðun  

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Ársreikningur sjóðsins skal endurskoðaður af 

skoðunarmönnum SSF og löggiltum endurskoðanda eða endurskoðunarstofu. Hann skal 

lagður fram samhliða reikningum SSF. 

7. gr.  

Slit sjóðsins  

Nú er SSF lagt niður án þess að önnur hliðstæð samtök komi í þess stað og skal sjóðnum þá 

slitið. Eignir sjóðsins skulu þá renna til þeirra starfsmannafélaga, sem aðild eiga að SSF þegar 

það er lagt niður, í réttu hlutfalli við fjölda félagsmanna í hverju félagi á þeim tíma. Þar skal 

eignunum ráðstafað í samræmi við ákvæði 2. gr. Starfsmannafélag eða einstaklingur sem segir 

sig úr SSF á ekki tilkall til eigna sjóðsins. 

8. gr.  

Breytingar á starfsreglum  

Starfsreglum þessum má aðeins breyta á þingi SSF. Um breytingar á þeim gilda sömu reglur 

og um breytingar á samþykktum SSF. 

9. gr.  

Nánari starfsreglur  

Sjóðstjórn setur nánari starfsreglur skv. samþykktum þessum, sem samþykktar skulu af stjórn 

SSF og formannafundi. 

10. gr.  

Gildistaka 

Starfsreglur þessar öðlast þegar gildi. 

Samþykkt svo á 43.þingi SSF 2007.  

Endurskoðað á 44. þingi SSF 19. mars 2010. 

 

d. Samanburður á Menntunarsjóðum Eflingar, SFR, VR og SSF 

Efling - menntunarsjóður Eflingar, Starfsafl styrkir félagsmenn til náms eftir stigaeign þeirra. 

Til að eiga rétt á styrk þarf félagsmaður að hafa greitt félagsgjald í að lágmarki 6 mánuði og á 

félagsmaður þá rétt á hlutfallsstyrk miðað við starfstíma. Til að eiga rétt á hámarksstyrk kr. 

180.000 þarf félagsmaður að hafa greitt félagsgjald í þrjú ár samfellt. Greitt er að hámarki 

75% af kostnaði við starfstengt- og almennt nám og 50% af lífsleikninámi. Styrkir eru 

greiddir út einu sinni í mánuði (www.efling.is, 2013).  

SFR - styrkir félagsmenn til náms eftir stigaeign þeirra. Félagar í SFR þurfa að hafa greitt 

félagsgjald til SFR í 12 mánuði til að eiga rétt á styrk úr Starfsmenntunarsjóði. Til að eiga rétt 

á hámarksstyrk þarf félagsmaður að hafa greitt að lágmarki kr. 15.000 á mánuði í félagsgjöld 

á síðustu 12 mánuðum, þeir sem hafa greitt kr. 7.500-15.000 eiga rétt á hálfum styrk. 

Hámarksstyrkur á hverju tveggja ára tímabili er kr. 100.000 en ef félagsmaður hefur greitt 

félagsgjöld samfleytt í 8 ár eða lengur getur hann fengið allt að kr. 140.000 í styrk. Greitt er 

að hámarki 80% náms- eða skólagjalda vegna náms, námskeiða, námsstefna, ráðstefna, 
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kynnisferða eða annars sem má tengja starfi umsækjanda og er metið sem þekkingaröflun til 

aukinnar starfshæfni. Styrkir eru metnir einu sinni í mánuði (www.sfr.is, 2013).  

VR - Starfsmenntasjóður verslunarinnar styrkir félagsmenn til náms eftir stigaeign. 

Félagsmenn þurfa að hafa greitt félagsaðild í 12 mánuði til að geta sótt um starfsmenntastyrk 

til sjóðsins. Félagsmenn sem eru með laun á bilinu 75.000 – 180.000 safna einu stigi á 

mánuði. Starfsmenn sem eru með lægri eða hærri laun safna hlutfallslega stigum í sjóðinn. 

Hámarksstyrkur fyrir þá félagsmenn sem eru með laun yfir kr. 180.000 tekur breytingum eftir 

reiknireglunni 180.000/mánaðarlaun = styrkhlutfall. Fyrir félagsmenn sem eru með lægri laun 

en kr. 75.000 tekur hámarksstyrkurinn breytingum eftir reiknireglunni; mánaðarlaun/75.000 = 

styrkhlutfall. Eitt stig jafngildir kr. 1.000 í styrk. Greitt er að hámarki 50% af námskeiðsgjaldi 

en ef að auki er um tómstundarstyrk eða ferðastyrk er að ræða er aldrei greitt meira en kr. 

30.000. Styrkir eru greiddir út jafnóðum (www.vr.is, 2013). 

SSF - Menntunarsjóður SSF styrkir félagsmenn til náms sem hafa greitt félagsgjöld í 6 

mánuði eða lengur. Hámarksstyrkur er kr. 150.000 á misseri eða kr. 450.000 á ári. Styrkir eru 

veittir til menntunar, símenntunar, endurmenntunar, námskeiðs í námstækni og námskeiða 

sem nýtast til félagsstarfa að mati stjórnar. Hægt er að sækja um styrk vegna náms sem hefur 

verið stundað síðastliðna 12 mánuði. Tungumálanám sem ekki er einingametið er þó að 

hámarki styrkt um 1/5 af hámarksupphæð styrks hverju sinni. Styrkir eru greiddir út tvisvar á 

ári, í janúar og júní (www.ssf.is, 2013).  

Sjóðirnir eru með mjög mismunandi reglur um réttindasöfnun og allir sjóðirnir sem voru 

skoðaðir byggja á stigasöfnun utan SSF. Menntunarsjóður SSF greiðir hámarksstyrk eftir 6 

mánaða starf, SFR eftir 12 mánaða starf, Efling eftir 3 ár og VR er ekki hægt að setja 

tímasetningu þar sem styrkir eru reiknaðir eftir tekjum viðkomandi og í raun er ekki hámark 

sett á um styrkupphæð. Söfnun stiga er hægari en í hinum sjóðunum auk þess sem reglurnar 

eru töluvert flóknari. Nokkur mismunur er á milli félaga hversu oft styrkir eru greiddir út. VR 

greiðir út um leið og nám hefur verið greitt sem er mikill kostur fyrir félagsmenn þar sem þeir 

þurfa ekki að leggja út fyrir náminu í einhvern tíma eins og tíðkast hjá öðrum félögum sem 

borin voru saman. Efling og SFR greiða bæði út einu sinni í mánuði en SSF greiðir tvisvar á 

ári, í janúar og júní. Öll félögin eru með sérhæfða styrki en þeir eru mismunandi eftir 

félögum. Menntunarsjóður SSF styrkir nám í tungumálum, námstækni og námskeið sem 

nýtast til félagsstarfa. Efling styrkir meirapróf um kr. 100.000 auk þess að styrkja kaup á 

hjálpartækjum til stuðnings við lestur og skrif fyrir lesblinda að hámarki um kr. 50.000. SFR 

styrkir félagsmenn til að sækja erlendar ráðstefnur og kynnisferðir um kr. 80.000 og innlendar 

um kr. 25.000. VR veitir tómstundastyrki að hámarki kr. 30.000 á ári eða 50% af 

námskeiðsgjaldi og ferðastyrk fyrir þá sem þurfa að ferðast meira en 50 km til að sækja 

námskeið. VR veitir einnig styrk eins og Efling til kaupa á hjálpartækjum til stuðnings við 

lestur og skrif, að hámarki kr. 30.000 á starfsmann. Félögin eru einnig með aðra styrktarsjóði 

sem ekki verður fjallað um hér en mörkin á milli sjóða geta verið mismunandi eftir félögum 

svo styrkir sem flokkast undir námsstyrki gætu verið flokkaðir öðruvísi hjá öðrum 

styrktarsjóðum.  
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e. Spurningakönnun 

https://www.surveymonkey.com/s/menntunarsjodur 

 

https://mail.ru.is/owa/redir.aspx?C=BhzvJ3QVjU-OskYjiaE4xQdtu-h4BtAIp6z-k-YgWKrcKPCPbdX_HBGnq5kx5LAVXTC9FzUWE0Y.&URL=https%3a%2f%2fwww.surveymonkey.com%2fs%2fmenntunarsjodur
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