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Útdráttur 

Í langan tíma hefur átt sér stað mikil umræða í íslensku samfélagi um ímynd iðngreina 

og þann vanda sem þær standa frammi fyrir. Sá vandi snýr að stórum hluta að dræmri 

aðsókn í nám og störf á þessu sviði. Þetta viðfangsefni virðist þó lítið hafa verið 

rannsakað hér á landi og því var meginmarkmið þessarar rannsóknar að kanna hver 

ímynd iðngreina væri samanborið við ímynd starfsgreina sem krefjast 

háskólamenntunar. Að auki var markmiðið að kanna hvort ímynd iðngreina væri þess 

eðlis að hún gæti haft fælandi áhrif á þá sem eru að velja sér nám. Til þess að ná 

fyrrgreindum markmiðum voru valdar þrjár iðngreinar: húsasmiður, hársnyrtir og 

bifvélavirki og þrjár starfsgreinar sem krefjast háskólamenntunar: viðskipafræðingur, 

arkitekt og hjúkrunarfræðingur, sem fulltrúar þessara greina og ímynd þeirra mæld. Í 

rannsókninni var stuðst við bæði eigindlega og megindlega rannsóknaraðferð, þar sem 

haldnir voru tveir rýnihópar og sendar voru út þrjár spurningalistakannanir. Þá var 

notast við vörukort (perceptual map) til þess að fá fram helstu niðurstöður og þær settar 

fram á myndrænan hátt.  

      Helsta niðurstaðan var sú að þær iðngreinar sem voru mældar voru með neikvæðari 

ímynd en starfsgreinarnar sem krefjast háskólamenntunar. Iðngreinarnar virtust 

aðgreina sig á grundvelli eiginleikans „óhreinleiki“ og tengdust helst neikvæðu 

eiginleikunum „erfiði“ og „fúsk“. Þá tengdust iðngreinarnar síst jákvæðum eiginleikum á 

borð við „greind“, „metnað“ og „virðingu“. Því er óhætt að draga þá ályktun að ímynd 

þessara greina gæti haft fælandi áhrif á þá sem eru að velja sér nám. Starfsgreinarnar 

sem krefjast háskólamenntunar tengdust aftur meira jákvæðum eiginleikum en 

neikvæðum, fyrir utan viðskiptafræðingana sem tengdust meira neikvæðum 

eiginleikum. Þá voru hjúkrunarfræðingar með jákvæðustu ímynd allra starfsgreinanna 

og tengdust einungis jákvæðum eiginleikum. 
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Abstract 

The Icelandic community has seen an extensive dialogue for a long time regarding the 

image of the various industrial trades and the problems they are facing. Such problems 

are entailed, by en large, in limited attendance of vocational schooling and working in 

such fields. This issue does not appear to have been researched to any major extent in 

Iceland; hence the main objective of this research is to examine the image of the 

various trades in comparison with the image of fields that require university education. 

Additionally, the goal is to examine whether the image of trade is of such nature as 

generating a deterring effect on those choosing their future education. Three different 

trades were selected in respect of the aforementioned objectives:  housebuilding, 

hairdressing and car mechanics, and three fields that require university education: 

business administration, architecture and nursing. These disciplines were selected as 

representative and their image was measured. The research focuses both on qualitative 

and quantitative research methods with two critical groups and with three sets of 

questionnaires. Additionally, a perceptual map was used for drawing the principal 

conclusions in a graphic manner. 

The main conclusion was that the industrial trades measured with a more negative 

image than the fields requiring university education. The industrial trades seemed to 

differentiate themselves on grounds of “grime” and were mainly linked to the terms 

“difficulty” and “sloppiness”. The industrial trades proved to be least linked to traits like 

“intelligence”, “ambition” and “respect”. It is therefore fair to conclude that the image 

of these trades could have deterring effects upon those selecting their fields of study. 

Fields requiring university education, however, showed more positive traits than 

negative, except for business administration which showed more negative traits in the 

research. Registered nurses proved to have the most positive image compared with the 

other fields, in fact only illustrated positive traits.  
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1 Inngangur  

Til eru heimildir allt aftur til 16. og 17. aldar þar sem sögum fer af iðnlærðum 

Íslendingum sem fóru og sóttu sína þekkingu erlendis frá og fluttu með hana heim til 

Íslands. Eins eru til sögur af iðnlærðum útlendingum sem settust að á Íslandi og deildu 

kunnáttu sinni og visku. Þrátt fyrir þetta þreifst hér ekki handiðnaðarmenning eins og í 

öðrum Evrópulöndum, Íslendingar voru því fremur seinir að tileinka sér slíka menningu 

(Haraldur Sumarliðason, 1992). Í byrjun 19. aldar er talið að aðeins hafi verið fjórir 

iðnaðarmenn hér á landi. Iðnaðarmönnun hafi svo fjölgað við þéttbýlismyndun 

Reykjavíkursvæðisins og talið er að iðnaðarmenn hafi verið orðnir 40 um miðja 19. 

öldina. Vegna fámennis á Reykjavíkursvæðinu hafi þeir hins vegar átt erfitt uppdráttar 

þar sem atvinnusaga Íslendinga hafði alla tíð verið að mestu spunnin einum þræði; 

landbúnaði. En svo kom það til að hagur Íslendinga vænkaðist með stækkun 

samfélagsins og margir þeirra efnuðust og urðu vel metnir borgarar landsins (Gísli 

Jónsson, 1967). Það má segja að það hafi ekki verið fyrr en á síðari hluta 19. aldar sem 

handiðnaður og handverksmenning hafi byrjað að vaxa hér á landi. Til marks um þetta 

höfðu 68% þjóðarinnar atvinnu af landbúnaði árið 1901 og aðeins 6,5% störfuðu við 

iðnað og byggingastörf. Því er því ljóst að íslenskur iðnaður er fremur ung atvinnugrein 

(Haraldur Sumarliðason, 1992). 

Fyrsti skólinn sem kenndur var við iðnað var stofnaður af Iðnaðarmannafélagi 

Reykjavíkur árið 1873 og fór kennslan fram á sunnudögum, nemendum að 

kostaðarlausu. Árið 1904 var Iðnskólinn í Reykjavík stofnaður og fór kennslan fram á 

kvöldin að loknum 12−13 tíma langs vinnudags nemenda. Nemendum og iðngreinum 

sem kenndar voru fjölgaði hægt og bítandi og voru nemendur orðnir 295 í 26 

námgreinum skólaárið 1929−1930, þetta sama ár hófst dagkennsla iðngreinanna í fyrsta 

sinn. Nemendum fækkaði þó á kreppuárunum 1930−1940 og voru iðnnemar 224 árið 

1939 í 33 iðngreinum. Hins vegar varð mikil fjölgun nemenda á árum síðari 

heimsstyrjaldarinnar og voru nemendur 571 í 43 iðngreinum árið 1942. Síðan þá og til 

dagsins í dag hefur ekki orðið jafn mikil fjölgun iðnnema milli ára í sögu skólans 

(Tækniskólinn, e.d.a).  
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Þegar tölur eru skoðaðar yfir fjölda iðnaðarmanna á íslenskum vinnumarkaði má sjá að 

þónokkur fækkun hefur orðið á iðnaðarmönnum á íslenskum vinnumarkaði síðustu ár 

(Hagstofa Íslands, e.d.a). Þegar val nemenda á námi eftir grunnskóla er skoðað má sjá að 

staða iðngreina er fremur slæm. Mun fleiri nemendur velja að fara í bóknám og færri 

kjósa að fara í iðn- og verknám (Elsa Eiríksdóttir, 2012; Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; 

Hagstofa Íslands, e.d.b). Þá er brotthvarf íslenskra nemenda úr framhaldsskólum með 

því hæsta sem gerist meðal OECD-landanna (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2014a). Ýmsar ástæður geta verið fyrir brotthvarfi, ein ástæða sem nefnd hefur verið er 

áhersla samfélagsins á bóknám, hún geti haft þau áhrif að nemendur velji sér ekki nám 

við hæfi og velji fremur að fara í bóknám en iðn- eða verknám þrátt fyrir áhuga 

(Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og Anne-Christine Tannhäuser, 2011). Ýmsar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að nemendur velji fremur að fara í bóknám þrátt fyrir að 

hafa áhuga á iðn- og verknámi (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Jón 

Torfi Jónasson, 1995; Svanhildur Svavarsdóttir, 2010; Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; 

Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013). 

Lengi hefur verið rætt um það í íslensku samfélagi að fjölga þurfi nemendum í iðn- og 

verknámi og mikil umræða á víðum vettvangi hefur átt sér stað um að bæta þurfi ímynd 

iðngreina til þess að reyna að laða að nemendur í þessar greinar (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2000). Ýmislegt hefur verið gert í gegnum tíðina til þess að reyna að bæta 

þessa stöðu, en hins vegar sýna tölur um aðsókn í iðngreinar að meira þarf til (Hagstofa 

Íslands, e.d.b). Mikilvæg forsenda þess að auka vægi þessara greina og aðsókn nemenda 

er viðhorfsbreyting samfélagsins (Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2014). 

Erfitt er að hugsa sér samfélag án iðngreina sem sannarlega er mikilvægur hlekkur í 

tannhjóli þess og uppbyggingu. 

Í ljósi þess sem undan hefur verið rætt er mikilvægt að mæla hver ímynd iðngreina er 

í íslensku samfélagi, því þrátt fyrir mikla umræðu í langan tíma hefur ímynd iðngreina 

ekki verið rannsökuð eða mæld í takt við umfang umræðunnar. Það er því 

meginmarkmið þessarar rannsóknar að kanna hver ímynd iðngreina er samanborið við 

ímynd starfsgreina sem krefjast háskólamenntunar. Að auki er markmiðið að kanna 

hvort ímynd iðngreina sé þess eðlis að hún gæti haft fælandi áhrif á þá sem eru að velja 

sér nám. Til þess að ná þessum markmiðum voru valdar til mælinga þrjár iðngreinar og 
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þrjár starfsgreinar sem krefjast hákólamenntunar og eftirfarandi rannsóknarspurningar 

settar fram:  

 Hver er ímynd iðngreinanna: húsasmiður, hársnyrtir og bifvélavirki 
samanborið við ímynd starfsgreinanna: viðskiptafræðingur, arkitekt og 
hjúkrunarfræðingur? 

 Er ímynd iðngreinanna þess eðlis að líklegt sé að hún fæli þá frá sem 
hugsanlega myndu velja sér þessar starfsgreinar? 

 

Uppbygging ritgerðarinnar verður á þann hátt að í öðrum kafla verður fræðileg 

umfjöllun um iðngreinar, gerð verður grein fyrir því hver staðan er varðandi aðsókn í 

iðngreinar ásamt því að skoða áhuga á þeim. Þá verður einnig fjallað um aðsókn og 

áhuga ungmenna á iðngreinum ásamt brotthvarfi úr framhaldsskólum. Að auki verður 

farið yfir hvað hefur verið gert til þess að auka vitund og þekkingu á iðngreinum og að 

lokum verður fjallað um færniþörf á vinnumarkaði. Þá verður fjallað um þær starfsstéttir 

sem rannsóknin nær til í þriðja kafla, þar sem farið verður yfir ýmsar upplýsingar 

varðandi hverja starfsstétt. Í fjórða kafla verður fjallað um hugtakið ímynd og hugtök 

sem tengjast ímynd eins og staðalímynd og ímynd starfsstétta verður gerð skil. Þá 

verður einnig fjallað um þætti sem mótað geta ímynd okkar eins og hugmyndir okkar 

um virðingarröð starfa, félagslega lagskiptingu og verðleikakerfi samfélagsins og að 

lokum verður rætt um mælingar á ímynd. Farið verður yfir aðferð þessarar rannsóknar í 

kafla fimm þar sem aðferðafræði hennar verður gerð skil. Í kafla sex verður fjallað um 

niðurstöður rannsóknarinnar og í sjöunda kafla verða niðurstöður ræddar með hliðsjón 

af þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram. Einnig verða lagðar fram tillögur 

að ímyndauppbyggingu iðngreinanna, ásamt því að lokaorð verða sett fram. Að lokum 

verður fjallað um takmarkanir og styrkleika rannsóknarinnar auk þess sem rætt verður 

um áhugaverð næstu skref í framhaldi af þessari rannsókn.  

 



 

12 

2 Iðngreinar á Íslandi 

Á Íslandi eins og á flestum öðrum Norðurlöndum ganga öll börn í grunnskóla til 16 ára 

aldurs. Að því loknu fer stærstur hluti ungmennanna í áframhaldandi nám. Um margar 

námsleiðir er að velja og í dag er mögulegt að velja á milli 100 námsleiða, af þeim eru 

um 80 starfsnámsbrautir. Nemendur geta stundað nám við þrenns konar 

framhaldsskóla; Menntaskóla sem bjóða upp á fjögurra ára bóknám, fjölbrautaskóla sem 

bjóða upp á bæði bóklegar brautir og verklegar og loks starfsnámsskóla þar sem boðið 

er upp á starfsnámsbrautir sem geta verið frá einu ári til fjögurra og fellur nám í 

iðngreinum hér undir (OECD, e.d.). Starfsnám er skilgreint sem „[m]enntun og þjálfun 

sem stefna að því að afla fólki þeirrar þekkingar, starfsvits, leikni og/eða færni sem 

nauðsynleg er í ákveðnum atvinnugreinum eða almennt á vinnumarkaðinum“ (Skúlína 

Hlíf Kjartansdóttir, 2012). Starfsnám getur bæði farið fram í skóla og á vinnustað eða 

eingöngu skóla, og er bæði bóklegt og verklegt (lög um framhaldsskóla, nr. 92/2008). Í 

hefðbundnum löggiltum iðngreinum er gjarnan námssamningur auk bóklegs náms og er 

lend námsins yfirleitt þrjú til fjögur ár, það er mismunandi eftir iðngreinum  (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2008).  

Innan sviðs iðngreina er að finna mjög fjölbreytta starfsemi og aðstæður milli greina 

eru ólíkar. Í dag eru löggildar starfsgreinar um 60 talsins og er þeim skipt upp í átta 

iðngreinaflokka. Í reglugerð um löggiltar iðngreinar, nr. 940/1999, eru tilgreindir 

eftirfarandi flokkar: Bygginga- og mannvirkjagreinar, farartækja- og flutningsgreinar, 

hönnun, listir og handverk, matvæla- og veitingagreinar, málm-, véltækni- og 

framleiðslugreinar, náttúrunýting, rafiðngreinar, upplýsinga- og fjölmiðlagreinar og 

þjónustugreinar. Dæmi um löggildar starfsgreinar eru meðal annars húsasmíði, 

bifvélavirkjun, kjólasaumur, bakaraiðn, blikksmíði, rafeindavirkjun, ljósmyndun og 

hársnyrtiiðn. 

Mikill meirihluti íslenskra nemenda sem fara í framhaldsskóla velur almennt bóknám 

eða um tveir þriðju hlutar nemenda, um einn þriðji hluti nemenda fer í starfsnám 

(mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a). Þegar tölur frá Hagstofu Íslands eru 

skoðaðar má sjá að frá árinu 1997 til ársins 2013 hefur þetta hlutfall haldist nokkuð 
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óbreytt (Hagstofa Íslands, e.d.a). Oft eru nemendur sem fara í starfsnám hins vegar eldri 

en þeir sem fara í bóknám strax að loknu grunnnámi (OECD, e.d.). Margir byrja á því að 

fara í bóknám, klára það eða hætta og fara svo síðar í starfsnám. Þannig er meðalaldur 

þeirra nemenda sem eru í starfsnámi eldri eða 25,2 ár, borið saman við meðalaldur 

þeirra sem eru í bóknámi sem er 18,7 ár. Hlutfall þeirra sem innritast strax að loknum 

grunnskóla í starfsnám er því lægra eða um 14%. Að auki eru fleiri karlmenn en konur 

sem fara í starfsnám (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a) og nemendur af 

landsbyggðinni eru líklegri til þess að fara í starfsnám en nemendur á 

höfuðborgarsvæðinu (Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2014). 

Af þeim 80 starfsnámsbrautum sem eru í boði, eru 60 brautir sem leiða til löggiltra 

iðngreina (reglugerð um löggiltar iðngreinar, nr. 940/1999). Árið 2011 voru 28.361 

nemandi skráður í framhaldsskóla og þar af 8.109 í starfsnám. Vinsælar iðngreinar eru til 

dæmis bifvélavirkjun þar sem árið 2011 voru skráðir 145 nemendur, af þeim voru 133 

karlar og 12 konur. Í hársnyrtiiðn voru 239 nemendur skráðir, þar af 14 karlar og 225 

konur. Í rafvirkjun voru 198 nemendur skráðir, þar af 191 karl og sjö konur. Alls voru 212 

nemendur skráðir í snyrtifræði, þar af einn karl og 211 konur og í húsasmíði voru 348 

nemendur skráðir, þar af 335 karlar og 13 konur. Þær iðngreinar sem ekki njóta eins 

mikilla vinsælda eru til dæmis bakaraiðn þar sem sex voru skráðir árið 2011 og voru það 

allt karlar. Fimm voru skráðir í blikksmíði og voru það einnig allt karlar. Aðeins einn 

nemandi var skráður í veggfóðrun og dúkalögn og var það karlmaður. Alls voru 49 

skráðir í pípulagnir og voru það einnig eingöngu karlmenn. Ellefu voru skráðir í 

múraraiðn, allt karlar og 35 voru skráðir í málaraiðn, þar af 33 karlar og tvær konur 

(Hagstofa Íslands, 2012). Því er ljóst að aðsókn er mjög misjöfn í þær fjölbreyttu 

iðngreinar sem í boði eru og kynjaskipting er áberandi. Frá árinu 1997 til ársins 2013 má 

sjá af tölum Hagstofunnar um skráða nemendur í framangreindar iðngreinar að það 

hefur orðið fækkun í öllum greinum nema snyrtifræði og bifvélavirkjun (Hagstofa 

Íslands, e.d.b). Þegar tölur eru skoðaðar yfir þá sem útskrifast með sveinspróf frá árinu 

1996 til ársins 2013 hefur þeim fækkað úr 693 árið 1996 í 548 árið 2013. Hins vegar 

hefur þeim fjölgað sem útskrifast með almennt stúdentspróf á sama tímabili, eða frá 

2.064 árið 1996 í 2.787 árið 2013 (Hagstofa Íslands, e.d.b). Þegar skoðað er hlutfall 

iðnaðarmanna af þeim sem starfandi eru á vinnumarkaði á vef Hagstofunnar má sjá að 

hlutur þeirra hefur minnkað töluvert síðustu árin. Árið 1991 var hluti iðnaðarmanna af 
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heildarhluta þeirra sem starfandi voru á vinnumarkaði 17% og árið 1994 var hlutfallið 

18%. Þá hefur iðnaðarmönnum farið fækkandi alla tíð síðan og er í dag 11% (Hagstofa 

Íslands, e.d.a).  

2.1 Aðsókn í iðngreinar 

Í ritinu „Ísland 2020 − sókn fyrir atvinnulíf og samfélag: Þekking, sjálfbærni, velferð“ 

(forsætisráðuneytið, 2011) eru sett fram markmið að öflugra atvinnulífi og samfélagi. 

Þar er stefnt að því að árið 2020 verði Ísland öflugt samfélag sem á sjálfbæran hátt 

standi vörð um velferð allra þjóðfélagshópa. Ljóst er að í nútímasamfélagi eru miklar og 

hraðar breytingar, tækniþróun er hröð, mikil samkeppni og þannig þróun samfélagsins 

líka. Forsenda þess að takast á við þessar breytingar á farsællegan hátt er góð menntun, 

þekking, hæfni og almennur jöfnuður (forsætisráðuneytið, 2011; Elsa Eiríksdóttir, 2012).  

Til þess að styðja við atvinnustefnu í svo breytilegu umhverfi þarf framsækna 

menntastefnu. Í framhaldsskólalögum segir að hlutverk framhaldsskóla sé meðal annars 

að búa nemendur undir störf í atvinnulífinu (lög um framhaldsskóla, nr. 92/2008). Því er 

mikilvægt fyrir skólaumhverfið að skipuleggja starf sitt í kringum þróun atvinnulífsins 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). Mikilvægt er að hugsa um skólakerfið í heild og liður í því 

er að fjölga iðn- og tæknimenntuðu fólki og gera verknám að raunverulegum valkosti 

(forsætisráðuneytið, 2011). Ítrekað hefur verið rætt um að fjölga þurfi nemendum í iðn- 

og verknámi (forsætisráðuneytið, 2011; mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a; 

Elsa Eiríksdóttir 2012; Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; Elín Thorarensen, 2014; Samtök 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2015; OECD, e.d; Jón Torfi Jónasson, 1995). Í raun 

hefur þessi umræða átt sér stað frá byrjun síðustu aldar eða lengur (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2000; Jón Torfi Jónasson, 1995). Þrátt fyrir mikla umræðu og góðan vilja 

hefur ekki orðið fjölgun á nemendum í starfsnámi, hins vegar hefur orðið fjölgun 

nemenda á stúdentsprófsbrautum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; Hagstofa Íslands, 

e.d.b). Nemendum í háskólanámi hefur einnig fjölgað mikið síðastliðinn áratug eða 

tvöfaldast og núna innritast um 64% nemenda í háskólanám eftir framhaldsskóla. Á 

Íslandi eru fleiri sem útskrifast á fyrsta háskólastigi en í OECD-löndunum. 

Útskriftarhlutfall OECD-landanna er að meðaltali 31% en er 51% á Íslandi (OECD, 2014). 

Hins vegar fer lægra hlutfall íslenskra nemenda í starfsnám miðað við lönd 

Evrópusambandsins (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a). Í löndum 
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Evrópusambandsins innritast um 50% nemenda í starfsnám beint eftir grunnnám 

(Cedefop, 2013b). Það eru hins vegar aðeins um 14% íslenskra nemenda sem innritast á 

starfsnámsbrautir beint eftir grunnskóla, á meðan um 60% nemenda innritast á 

stúdentsnámsbrautir og um 26% nemenda innritast á almennar brautir (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014a). Möguleg ástæða þess gæti verið fábreyttara 

námsframboð, eins gæti áhugaleysi nemenda á starfsmenntun verið önnur ástæða. Þó 

gæti áhugaleysi nemenda á starfsnámi stafað af þekkingarleysi, að þeir hreinlega viti 

lítið um starfsnám (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). Að auki er talið að ástæða þess að 

nemendur sækjast frekar í bóknám sé sú virðing sem það nýtur í samfélaginu (Jón Torfi 

Jónasson, 2005). 

2.2 Iðngreinar og áhugi 

Þegar skoðaðar eru tölur um val nemenda á námi má ætla að nemendur sem eru í efstu 

bekkjum í grunnskóla séu áhugalitlir um iðn- og verknám, því eins og áður hefur komið 

fram fara flestir nemendur í bóklegt nám eftir grunnskóla (Elsa Eiríksdóttir, 2012; Gerður 

G. Óskarsdóttir, 2000; Hagstofa Íslands, e.d.b). Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2000) 

á undirbúningi á náms- og starfsvali kom fram að um 71% svarenda áleit að foreldrar 

þeirra væntu þess að nemendur skráðu sig á stúdentsprófsbraut fremur en í starfsnám. 

Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal (2002) skoðuðu námsgengi nemenda sem 

fæddir voru árið 1975, þar töldu 80% nemenda foreldra sína vilja að þeir kláruðu 

stúdentspróf. Val nemenda virðist þannig endurspegla væntingar foreldra þeirra að 

einhverju leyti. Að auki mátti sjá að um helmingur grunnskólanemenda líkaði betur við 

verklegt nám en bóklegt. Þetta er áhugavert í ljósi þess að tveir þriðju hlutar nemenda 

fara í bóklegt nám. Í meistararitgerð Svanhildar Svavarsdóttur (2010) má sjá svipaða 

niðurstöðu, þar kemur fram að þrátt fyrir að um helmingur 248 unglinga í 10. bekk 

segðist hafa áhuga á verknámi sögðust á sama tíma 70% þeirra ætla í bóknám. Í könnun 

sem Samtök atvinnulífsins (Ólöf Skaptadóttir og Viktoría Hermannsdóttir, 2015) létu 

gera fyrir sig voru framhaldsskólanemar meðal annars spurðir um val sitt á námi. Um 

40% þeirra sögðust fremur hafa kosið að fara í verknám en bóknám og um 60% þeirra 

hefðu fremur kosið að hafa verið í verknámi með bóknámi. Því er ljóst að val nemenda 

endurspeglar ekki alltaf áhugasvið þeirra (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 

2002; Jón Torfi Jónasson, 1995; Svanhildur Svavarsdóttir, 2010; Gerður G. Óskarsdóttir, 
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2000; Ólöf Skaptadóttir og Viktoría Hermannsdóttir, 2015; Kristjana Stella Blöndal og 

Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013).  

Neikvæð ímynd iðn- og verknáms meðal ungs fólks virðist vera vandamál þar sem 

þau velji fremur að fara í bóknám þrátt fyrir meiri áhuga á verklegu námi og er það val 

oft jafnvel sjálfgefið (Elsa Eiríksdóttir, 2012). Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif 

Ægisdóttir (2013) velta því fyrir sér hvort, í ljósi þess að flestir velji sér bóknám í 

framhaldsskóla þrátt fyrir að helmingur nemenda hafi áhuga á verklegu námi í 

grunnskóla, bóklegt nám njóti meiri virðingar í samfélaginu. Þetta endurspeglar um leið 

áherslur samfélagsins á bóknám og kemur að öðrum mikilvægum þætti er varðar 

brotthvarf nemenda úr framhaldsskólum. 

2.3 Brotthvarf framhaldsskólanemenda 

Engin ein viðurkennd alþjóðleg skilgreining er til um brotthvarf og það er misjafnt eftir 

þjóðum hvernig brotthvarf er skilgreint. Til dæmis skilgreinir Hagstofa Íslands þá til 

brotthvarfs sem byrja í námi í dagskóla en ljúka því ekki og skilgreinir Efnahags- og 

framfarastofnun Evrópu (OECD) brotthvarf á sama hátt (Hagstofa Íslands, 2011). 

Brotthvarf íslenskra nemenda úr framhaldsskólum er með því hæsta meðal OECD-

landanna, eða um 25%. Í OECD-löndunum er brotthvarfið að meðaltali um 18% og á 

Norðurlöndunum er það enn lægra eða að meðaltali um 12% (Samtök sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu, 2015). Á Íslandi er brotthvarf úr starfsnámi yfirleitt meira en úr 

bóknámi. Eins er hærra brotthvarf úr skólum á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu 

(OECD, e.d.). Í flestum Evrópuríkjum er búið að setja það markmið að brotthvarf á 

framhaldsskólastigi fari undir 10% árið 2020 (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2014a). Brotthvarf á sér ýmsar orsakir: Haustið 2014 hættu til dæmis 20% íslenskra 

nemenda í framhaldsskóla vegna líkamlegra eða andlegra veikinda, 17% nemenda fóru 

að vinna og um 10% nemenda hættu námi eða var vísað úr skóla vegna slæmrar 

mætingar (Kristrún Birgisdóttir, 2015). Hægt er að rekja sumar orsakir til 

einstaklingsbundinna og félagslegra þátta, til dæmis þjóðfélagsstöðu og hver afkoma 

fjölskyldu einstaklings er, helgunar nemenda og heilsu. Eins er hægt að rekja orsakir til 

ýmissa stofnana, til dæmis skólanna, sem draga úr áræðni og afkastagetu sumra 

nemenda (Lyche, 2010). Mikil atvinnuþátttaka ungs fólks gæti aukið líkur á brotthvarfi 

og á því að nemendur séu lengi að klára framhaldsskóla ásamt því að bág staða í 
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lesskilningi kann að skýra brotthvarf að einhverju leyti (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014a). Það að nemendur velji sér ekki námsbrautir við 

hæfi, námsvalið sé ekki ígrundað og áhersla samfélagsins á bóknám geta einnig verið 

ástæður mikils brotthvarfs nemenda úr framhaldsskólum (Kristjana Stella Blöndal, Jón 

Torfi Jónasson og Anne-Christine Tannhäuser, 2011; mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014a). Alþjóðleg reynsla OECD af brotthvarfi sýnir að hægt 

sé að örva námsáhuga þeirra nemenda sem ekki eru gefin fyrir bóknám með því að 

beina þeim á starfsnámsbrautir (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a). Því er 

ljóst að brotthvarf á sér ýmsar orsakir og að efla þarf betur vitund ungmenna um það 

nám sem í boði er. 

2.4 Iðngreinar og vitund 

Síðustu ár hafa ýmsar áætlanir og aðgerðir verið miðaðar að því að efla kynningu og 

vitund um starfsnám á Íslandi (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a, 2014b; 

forsætisráðuneytið, 2011, 2012; Elín Thorarensen, 2014; Elsa Eiríksdóttir, 2012). Til þess 

að vinna gegn neikvæðum áhrifum langtímaatvinnuleysis sem jókst í kjölfar 

efnahagshrunsins settu stjórnvöld af stað aðgerðir í vinnumarkaðs- og menntamálum 

árið 2011 sem kallast Nám er vinnandi vegur. Þar var meðal annars sett fram markmið 

um að efla kynningu á starfsmenntun og átti þannig að auka vitneskju almennings um 

mögulegar námsleiðir og hvaða tækifæri felast í þeim. Þessar aðgerðir byggðust meðal 

annars á stefnu stjórnvalda sem kallast Ísland 2020, sókn fyrir atvinnulíf og samfélag. 

Þar var markmiðið meðal annars að lækka hlutfall Íslendinga á aldrinum 20−66 ára sem 

hefur ekki lokið framhaldsskóla úr 30% niður í 10% árið 2020. Einnig var markmiðið að 

minnka atvinnuleysi og draga úr neikvæðum áhrifum þess (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014a, 2014b). Árið 2012 vann Elín Thorarensen skýrslu fyrir 

mennta- og menningarráðuneytið þar sem lagðar voru fram tillögur að kynningu á 

starfsmenntun. Út frá þeirri skýrslu hófst verkefnið Kynning á starfsmenntun árið 2013. 

Markmiðið var efla kynningu á starfsmenntun og var það gert með ýmsum hætti, má þar 

nefna gerð stuttra kynningarmyndbanda um starfsnám, kynning á starfsmenntun á 

landsbyggðinni og fyrirtækjaheimsóknir í samstarfi við Samtök atvinnulífsins og Samtök 

iðnaðarins. Þá var almenn framhaldsskólakynning tengd saman við Íslandsmót iðn- og 

verkgreina. Einnig var stutt við framkvæmdakeppni framhaldsskólanna sem nefnist 
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BOXIÐ og sýnt var í fjölmiðlum. Tilgangur keppninnar var að kynna og vekja áhuga á 

tækni, tækninámi og iðnaði. Eins voru birtar auglýsingar bæði á vefmiðlum og í 

dagblöðum þar sem markhóparnir voru bæði foreldrar og börn (Elín Thorarensen, 

2014). Mikilvægt er að ná til foreldranna því rannsóknir hafa sýnt að stór hluti barna 

telja foreldra sína hafa væntingar um að þau sæki sér fremur menntun á bóknámsbraut 

en starfsnámsbraut (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella 

Blöndal, 2002) og að foreldrar telji mikilvægt og leggi mikla áherslu á að börn ljúki 

stúdentsprófi (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). Foreldrar og nánasta 

fjölskylda hafa mikil áhrif á ákvörðunartöku unglinga á náms- og starfsvali (Gibbons, 

Borders, Wiles, Stephan og Davis, 2006; Whiston og Keller, 2004) og því mikilvægt að 

þeir séu vel upplýstir (Ágústa E. Ingþórsdóttir, Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Sigríður 

Bílddal, 2008−2009). Í átakinu var einnig farið í að auka samstarf við starfandi félags-, 

náms- og starfsráðgjafa um kynningu á starfsnámi fyrir starfandi félagsmenn og nema. 

Lögð var áhersla á mikilvægi þess að efla náms- og starfsráðgjöf bæði í grunn- og 

framhaldsskólum og hefur ítrekað verið bent á þann þátt undanfarin ár (Elín 

Thorarensen, 2014; mennta- og menningarmálaráðuneytið 2014a; OECD, e.d.). Að auki 

hefur verið vakin athygli á því að auka þurfi kynningar á iðn- og verknámi í grunn- og 

framhaldsskólum (Elsa Eiríksdóttir, 2012; Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður 

Stefánsdóttir, 2006; OECD, e.d.; Elín Thorarensen, 2014).  

Sannfærandi rök eru færð fyrir öflugri náms- og starfsráðgjöf sem sýnir meðal annars 

að þeir nemendur sem fengu náms- og starfsráðgjöf eru líklegri til að ljúka frekar námi 

sínu og eru metnaðarfyllri en þeir sem ekki fengu náms- og starfsráðgjöf (Lapan, Gysbers 

og Petroski, 2003). Í skýrslu Sambands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu kom fram að 

öflug námsráðgjöf í grunnskólum er talin geta stuðlað að því að nemendur velji sér í 

fleiri tilfellum iðn- og verknám (Samtök sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2014). Því 

er mikilvægt að þekking náms- og starfsráðgjafar á iðn- og verknámi sé aukin því 

bóknám er ekki alltaf eina rétta leiðin (Elín Thorarensen, 2014). Nemendur taka 

ákvarðanir um náms- og starfsval út frá aðgengilegum upplýsingum og því mikilvægt að 

þær séu til staðar (Ágústa E. Ingþórsdóttir, Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Sigríður Bílddal, 

2008−2009). 
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Í nýlegri yfirlitsskýrslu OECD um starfsmenntun á Íslandi sem nefnist Leikni að loknum 

skóla er bent á ýmsan vanda eins og háa brotthvarfstíðni úr framhaldsskólum, vanda 

tengdan skipulagi starfsnáms á Íslandi og mögulegar úrbætur eru settar fram. Í skýrslu 

OECD er bent á ýmislegt sem laga þarf í uppbyggingu á íslensku skólakerfi til að takast á 

við þann vanda sem Íslendingar standa frammi fyrir, til dæmis stýringu á námsframboði 

og ráðgjöf til stjórnvalda. Þar er einnig bent á að námssvið starfsnáms sé flókið, 

starfsráðgjöf skortir stundum alveg og of mikil áhersla er lögð á akademískt nám á 

kostnað starfsnáms. Einnig er bent á að atvinnurekendur átti sig ekki nægilega vel á 

þeim hæfniskröfum sem nemendur eiga að búa yfir við útskrift úr starfsnámi. Þá er 

einnig talað um tengsl skólastiga, frá starfsnámi til áframhaldandi náms, þar sem 

nemendum sem til dæmis hafa lokið starfsnámi reynist oft erfitt að fá nám sitt metið til 

háskólanáms. Eins er bent á mikilvægi samrýmingar á þörfum atvinnulífs og starfsnáms 

því annars gæti verið hætta á endurspeglun getu starfsmenntastofnana (OECD, e.d.). 

Árið 2014 setti menntamálaráðherra fram áætlun sem nefnist Hvítbók − umbætur í 

menntun. Í Hvítbók voru sett fram áhersluatriði varðandi umbætur á starfsmenntun á 

Íslandi og var meðal annars tekið tillit til skýrslu OECD um starfsmenntun. Ákveðið var 

að efna til samráðs milli mennta- og menningarmálaráðuneytisins og aðila 

vinnumarkaðarins um stefnumótun og innleiðingu breytinga í starfsnámi. Skipaðir voru 

samráðs- og verkefnahópar sem unnu tillögur að úrbótum. Þá var litið til fimm 

eftirfarandi markmiða Hvítbókar varðandi starfsmenntun: 

1. „Endurskipulagningar náms á starfsmenntabrautum með einfaldara grunnnám 

að leiðarljósi, þrepaskiptingu, hæfnikröfum og styttingu námstíma.  

2. Að allt starfsnám feli í sér vinnustaðanám, en gæðamat, ábyrgð og fjármögnun 

vinnustaðanáms verði endurskoðuð.  

3. Að stofnanaumgjörð starfsnáms eftir framhaldsskóla verði endurskoðuð og 

afstaða tekin til þess hvort stofna skuli sérstakt fagháskólastig.  

4. Bættrar stýringar og stjórnsýslu starfsmenntamála með því að endurmeta 

hlutverk nefnda og ráða og skilgreina hlutverk aðila á því sviði.  

5. Að náms- og starfsráðgjöf og starfsfræðsla verði efld, bæði í efstu bekkjum 

grunnskóla og á fyrsta ári framhaldsskóla, og ýtt verði undir að fleiri nemendur 

velji sér starfsnám“ (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a). 
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Samráðs- og verkefnahópurinn lagði fram drög að aðgerðaáætlun sem hrinda á í 

framkvæmd næstu þrjú til fimm árin. Áætlun og tillögur að leiðum til að ná þessum 

markmiðum voru sett fram: 

- „Koma á markvissu og skilvirku starfsnámi sem höfðar jafnt til yngri sem eldri 

nemenda.  

- Efla vinnustaðanám og skapa aðstöðu fyrir alla nemendur til að ljúka námi sínu. 

- Byggja upp fagháskólastig til framtíðar. 

- Koma á skilvirkari stjórnsýslu starfsmenntamála. 

- Fjölga nemendum sem velja starfsnám á framhaldsskólastigi og ljúka því“ 

(mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.a). 

Meðal félaga iðngreina er einnig að finna aðgerðir sem lúta að því að reyna að auka 

vitund og ímynd iðngreina. Má þar nefna til dæmis Íslandsmót iðn- og verkgreina og 

Verkiðn sem haldin eru til skiptis einu sinni á ári. Þar er markmiðið að auka sýnileika 

þessara greina og bæta ímynd iðn- og verkgreina (Verkiðn, e.d.). Samtök iðnaðarins 

settu árið 2008 af stað verkefni sem heitir Nema hvað. Nemendur í 9. bekk fá sent 

árlega kynningarefni með yfirskriftinni Verk- og tækninám − nema hvað! Markmiðið er 

að kynna fyrir þeim nám og störf í iðn-, verk- og tæknigreinum og styrkja ímynd þessara 

greina þar sem sýndar eru ungar fyrirmyndir með iðnmenntun sem náð hafa árangri 

(Samtök iðnaðarins, e.d.). 

2.5 Iðngreinar og færniþörf á vinnumarkaði 

Innan OECD og Evrópusambandsins má greina ósamræmi milli þess hvaða menntunar er 

þörf í samfélaginu og þeirrar menntunar sem nemendur sækja sér (Archiron, 2011; Karl 

Sigurðsson, 2014; Foldspang o.fl., 2013; Ágústa E. Ingþórsdóttir, Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Sigríður Bílddal, 2008−2009). Það á einnig við um Ísland (Elsa 

Eiríksdóttir, 2012; Karl Sigurðsson, 2014; forsætisráðuneytið, 2012). Samkvæmt 

könnunum í Evrópusambandslöndunum gegna um 20−30% háskólamenntaðra 

einstaklinga störfum sem krefjast ekki háskólamenntunar. Svipaða niðurstöðu má sjá á 

Íslandi (Karl Sigurðsson, 2015).  

Sífelldar breytingar eru á því hvernig störf eru í boði á vinnumarkaði og hvers er 

krafist varðandi menntun og hæfni til þess að sinna þeim störfum (Karl Sigurðsson, 
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2014). Að hluta má skýra þessa stöðu með hröðum og miklum breytingum vegna 

tækniframfara og aukins hreyfanleika starfsfólks á vinnumarkaði (Archiron, 2011). Einnig 

getur þetta verið tengt vanda í uppbyggingu vinnumarkaðarins. Þannig hafa 

einstaklingar ekki menntað sig í takt við þarfir atvinnulífsins (Brynin, 2002). Samtök 

atvinnulífsins telja að sú staða gæti komið upp í framtíðinni að myndast gæti verulegt 

ójafnvægi milli framboðs og eftirspurnar eftir starfsfólki (Ágústa E. Ingþórsdóttir, 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Sigríður Bílddal, 2008−2009). 

Síðustu áratugi hefur sú þróun átt sér stað á Vesturlöndum að menntun hefur aukist 

jafnt og þétt (Karl Sigurðsson, 2014). Það sama á við um Ísland þar sem framboð af 

menntuðu starfsfólki er að aukast, háskólamenntuðum einstaklingum fjölgar og þeim 

sem aðeins hafa grunnmenntun fækkar (Hagstofa Íslands, e.d.c). Vinnumálastofnun 

spáir þessari þróun áfram og að fjöldi háskólamenntaðra á vinnumarkaði muni aukast 

um 15.000 manns frá árinu 2013 til 2025, eða frá 59.000 manns í 74.000. Einstaklingum 

sem hafa grunnmenntun muni fækka um 2.000 manns á sama tímabili, eða úr 60.000 

manns niður í 58.000. Eins er gert ráð fyrir að einstaklingum með margs konar starfs- og 

framhaldsmenntun muni fjölga nokkuð á vinnumarkaði og fari úr 67.000 árið 2013 í um 

70−71.000 manns eða um 3−4.000 manns árið 2025 (Karl Sigurðsson, 2014). Spár fyrir 

Evrópu til ársins 2025 eru svipaðar, en gert er ráð fyrir því að hlutfall háskólamenntaðra 

hækki um 9 prósentustig eða úr 30% eins og það var árið 2010 upp í 39%. Þá er gert ráð 

fyrir því að einstaklingum með litla formlega menntun fækki um 9 prósentustig eða úr 

26% eins og það var árið 2010 niður í 17% árið 2015 (Cedefop, 2014). Því er spurning 

hvort með þeirri stefnu sem tekin er af íslenskum stjórnvöldum í efnahags- og 

atvinnumálum muni nást að skapa störf og vettvang fyrir alla þá aðila sem koma út á 

vinnumarkaðinn með fjölbreyttari og meiri menntun en þeir sem eru að fara af 

vinnumarkaði (Karl Sigurðsson, 2014). Til þess að vinna gegn misræmi milli framboðs og 

eftirspurnar er meðal annars lagt til að afla þurfi haldgóðra upplýsinga um mat 

atvinnulífsins á því hvers konar þörf á hæfni sé fyrir hendi og hvar þörfin liggur, ásamt 

því að skoða hæfni út frá víðara samhengi, ekki bara í formi prófgráða (Cedefob, 2013a).  

Fjöldi starfa á Íslandi hefur verið mjög sveiflukenndur síðastliðinn áratug. Mikil 

aukning starfa átti sér stað á árunum fyrir efnahagshrunið en fækkaði svo hratt í kjölfar 

hrunsins. Síðan voru litlar breytingar þar til árið 2013 að mikil fjölgun starfa varð, eða 
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um 6.000. Sú fjölgun hefur verið mikið tengd ferðaþjónustu ásamt því að þónokkur 

fjölgun varð í byggingariðnaði og fræðslustarfsemi (Vinnumálastofnun, 2015). 

Vinnumálastofnun spáir því að árið 2015 muni störfum fjölga um 3.800, 2016 munu 

störfum fjölga um 2.500 og um 2.300 störf árið 2017, þannig muni störfum fjölga um 

8.500 á þriggja ára tímabili. Helstu vaxtagreinar halda áfram að vera tengdar þjónustu, 

iðnaði ásamt upplýsingatækni og fjarskiptum (Karl Sigurðsson, 2014). Því verður stór 

hluti nýrra starfa tengdur þessum greinum (Vinnumálstofnun, 2015).  

Árið 2011 gerði Capacent könnun fyrir Samtök iðnaðarins til þess að kanna hver væri 

staða menntunar og hver væri framtíðarþörf fyrir menntað starfsfólks. Könnunin var 

framkvæmd meðal 300 stærstu aðildarfyrirtækja Samtaka iðnaðarins og 200 smærri 

fyrirtækja. Niðurstöður bentu til þess að skortur væri á starfsfólki með iðn- eða 

tæknimenntun þar sem 54% fyrirtækja gerðu ráð fyrir því að á næstu þremur árum 

þyrfti að fjölga starfsfólki með iðn- eða starfsmenntun til viðbótar við þann fjölda sem 

fyrir var (Vilborg Helga Harðardóttir, Unnur Diljá Teitsdóttir og Matthías Þorvaldsson, 

2010). Capacent gerði aðra könnun fyrir Samtök atvinnulífsins og Seðlabanka Íslands 

meðal 400 stærstu fyrirtækja Íslands í nóvember 2014, þar sem meðal annars var 

skoðuð eftirspurn eftir starfsfólki. Sjá mátti að um 25% fyrirtækja gerðu ráð fyrir að 

fjölga starfsmönnum, 64% reiknuðu með að halda fjöldanum óbreyttum og 11% 

reiknuðu með að fækka starfsmönnum. Talin var mest þörf fyrir fjölgun í iðnaði, 

þjónustu og byggingarstarfsemi (Samtök atvinnulífsins, 2014). Samtök iðnaðarins létu 

gera fyrir sig aðra könnun í febrúar 2014 meðal breiðs hóps iðnfyrirtækja þar sem meðal 

annars eftirspurn eftir starfsfólki var skoðuð. Þar var að finna svipaðar niðurstöður og í 

áðurnefndum könnunum. Þá sögðu 32% fyrirtækja í iðnaði og framleiðslu að þau áætli 

að fjölga starfsfólki og um 6% fyrirtækja sögðust ætla að fækka starfsfólki. Að auki mátti 

sjá að um 36% fyrirtækja töldu þegar vera skort á starfsfólki (Karl Sigurðsson, 2014). 

Capacent vann einnig skýrslu fyrir Viðskiptaráð árið 2014 þar sem markmiðið var meðal 

annars að fá mat forsvarsmanna íslenskra fyrirtækja og stofnana á því hvort þeir telji 

vera skort á starfsfólki eftir menntun. Þar mat meirihluti forsvarsmanna að 

umframeftirspurn væri eftir starfsmönnum með iðnmenntun, eða um 67%. Eins mátu 

65% forsvarsmanna fyrirtækja og stofnana að umframeftirspurn væri eftir 

starfsmönnum með verk- og tölvunarfræðimenntun. Hins vegar töldu 69% að 

offramboð væri á starfsmönnum með viðskiptafræðimenntun og 64% að 
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umframframboð væri á starfsmönnum með félags- og hugvísindamenntun (Viðskiptaráð 

Íslands, 2014). 

Þrátt fyrir að spár geri ráð fyrir að stór hluti fjölgunar starfa verði störf sérfræðinga og 

sérmenntaðra einstaklinga, eru greiningaraðilar á Íslandi fremur svartsýnir á að á næstu 

árum náist að skapa nauðsynlegan fjölda starfa fyrir alla þá einstaklinga sem koma nýir 

inn á vinnumarkaðinn með háskólamenntun og sérmenntun, þó það gæti breyst á 

næstu árum (Karl Sigurðsson, 2014). Hins vegar gæti skapast hér umframeftirspurn eftir 

einstaklingum í störf iðnaðarmanna og starfa sem krefjast minni menntunar, til dæmis 

starfsfólki í ferðaþjónustu (Karl Sigurðsson, 2014). Þetta endurspeglast í tölum yfir 

atvinnuleysi háskólamenntaðra, en hlutfall þeirra hefur vaxið jafnt og þétt frá árinu 2000 

þegar atvinnuleysi háskólamenntaðra mældist 7%, en árið 2014 var það orðið 23%. Á 

sama tíma hefur atvinnuleysi iðnmenntaðra farið úr því að vera 7% árið 2000 upp í 15% 

árið 2009 og svo aftur niður í 9% árið 2014 (Hagstofa Íslands, e.d.d).  

Þegar endurnýjunarþörf starfa og fjölgun nýrra starfa eftir starfsstéttum til ársins 

2025 eru skoðaðar má sjá að ekki verður mikið um ný störf iðnaðarmanna á þessu 

tímabili, eða um 2.000 störf, en hins vegar verður endurnýjunarþörfin mikil, eða um 

12.000 störf (Karl Sigurðsson, 2014). Endurnýjunarhlutfall starfa til ársins 2025 verður 

mest fyrir einstaklinga með starfs- og framhaldsmenntun, eða 66%, endurnýjunarhlutfall 

fyrir einstaklinga með háskólamenntun verður 59% og 47% fyrir einstaklinga með 

grunnmenntun (Karl Sigurðsson, 2015). Þannig ættu að skapast næg tækifæri fyrir 

iðnaðarmenn á vinnumarkaði. Hins vegar má búast má við því að til þess að bregðast við 

umframeftirspurn á störfum iðnaðarmanna og starfa sem krefjast minni menntunar þá 

er líklegt að haldið verði áfram að flytja inn útlendinga til þess að sinna þessum störfum 

(Karl Sigurðsson, 2014). 

Eins og komið hefur fram er ljóst að mikil þörf er fyrir starfsfólk með iðn-, verk- og 

tæknimenntun í íslensku atvinnulífi (Karl Sigurðsson, 2014). Aðsókn nemenda í slíka 

menntun er hins vegar lítil (Hagstofa Íslands, e.d.a). Því er mikilvægt að auka vægi iðn-, 

verk- og tæknináms í íslensku samfélagi. Mikilvæg forsenda þess er viðhorfsbreyting 

almennings gagnvart slíku námi (Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2014). 
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3 Umfjöllun um starfsstéttir 

Í þessum kafla verður farið stuttlega yfir stöðu, sögu og hlutverk hverrar starfsstéttar. 

Einnig verður fjallað um þá menntun sem krafist er á hverri starfsstétt ásamt því að 

reynt verður að meta meðallaun þeirra. Því er gott að hafa til viðmiðunar hver 

meðallaun Íslendinga voru árið 2014. Samkvæmt árlegri launagreiningu 

PricewaterhouseCoopers (PwC) á markaðslaunum starfa í samfélaginu var meðaltal 

heildarlauna allra Íslendinga 571.000 krónur á mánuði og miðgildi rétt rúmlega 500.000 

krónur (PricewaterhouseCoopers, 2014).  

3.1 Húsasmiður  

Félag húsasmiða á sér langa sögu, en árið 1899 stofnuðu húsasmiðir í Reykjavík 

hagsmunafélag sem fékk nafnið Trésmíðafélag Reykjavíkur (Meistarafélag 

húsasmiðameistara, e.d.). Fleiri félög voru einnig stofnuð víðar á landinu í kringum 

þarsíðustu aldamót, meðal annars var Félag byggingarmanna í Eyjarfirði stofnað árið 

1904 (Byggiðn, e.d.). Í gegnum tíðina hafa húsasmiðir tilheyrt nokkrum félögum og eru 

flest þeirra aðilar að Samiðn í dag. Samiðn eru samtök stéttarfélaga iðnaðarmanna í 

bílgreinum, byggingar- og mannvirkjagerð, málm- og véltæknigreinum, garðyrkju, 

tækniteiknun og snyrtifræði. Meginhlutverk Samiðnaðar er að gæta hagsmuna 

félagsmanna, bæði gagnvart atvinnurekendum og stjórnvöldum (Samiðn, e.d). 

Laun húsasmiða fylgja kjarasamningum Samiðnar við Samtök atvinnulífsins, 

heildarbyrjunarlaun húsasmiða með sveinspróf eru 335.515 krónur á mánuði og eftir 

fimm ár eru grunnlaun þeirra 346.610 krónur á mánuði (Samtök atvinnulífsins, e.d.). 

Þegar markaðslaun eru skoðuð má sjá samkvæmt árlegri launagreiningu PwC að árið 

2014 voru húsasmiðir með að meðaltali um 565.000 krónur í heildarlaun á mánuði. 

Hæst voru heildarlaun húsasmiða innan stóriðju og veitustarfsemi, eða um 678.000 

krónur á mánuði (PricewaterhouseCoopers, 2014). 

Árið 2014 voru gefin út 78 sveinsbréf í húsasmíði (Gunnar J. Árnason, munnleg 

heimild, 9. desember 2015) og samkvæmt upplýsingum frá Tækniskólanum voru 13 

nemendur í húsasmíði sem kláruðu meistaraskólann árið 2014 (Fanney Einarsdóttir, 
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munnleg heimild, 7. desember 2015). Þegar tölur eru skoðaðar frá Vinnumálastofnun 

má sjá að alls voru 55 húsasmiðir skráðir atvinnulausir í desember 2014 (Frank 

Friðriksson, munnleg heimild, 4. desember 2015). 

Húsasmiður er löggilt iðngrein og skv. 9. gr. iðnaðarlaga hafa þeir einir rétt til að 

kenna sig í starfsheiti sínu við löggilta iðngrein þeir sem hafa sveinsbréf eða 

meistarabréf í iðngreininni (iðnaðarlög, nr. 42/1978). Námið tekur að meðaltali um 

fjögur ár og er 172 einingar. Námið skiptist í fimm annir í skóla og 72 vikur í starfsþjálfun 

sem lýkur með sveinsprófi. Að loknu námi veitir námið starfsréttindi til starfa í iðninni og 

að auki veitir sveinspróf réttindi til inngöngu til meistaraprófs í iðninni. Markmið 

námsins er að nemendur afli sér þekkingar og skilnings og öðlist færni til allrar 

smíðavinnu í byggingar- og mannvirkjaiðnaði. Á það við um smíðavinnu á verkstæði eða 

til innréttinga, hvort sem um sé að ræða úti- eða innivinnu á byggingarstað eða við 

vinnu til viðgerða eða breytinga (mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.b).  

3.2 Viðskiptafræðingur 

Sögu Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga (FVH) er hægt að rekja til ársins 1938 

þegar hagfræðingar stofnuðu Hagfræðingafélag Íslands og árið 1946 var Félag 

viðskiptafræðinga stofnað. Það var svo árið 1959 sem félögin sameinuðust í 

Hagfræðafélagi Íslands. Félagið starfaði undir því nafni til ársins 1972, en þá var nafni 

félagsins breytt í Félag viðskiptafræðinga og hagfræðinga og hefur félagið starfað undir 

því nafni til dagsins í dag. Félagið er fagfélag og er hlutverk þess að: 

• „Að efla hagnýta menntun og rannsóknir í viðskiptafræði, hagfræði og skyldum 

fræðigreinum á Íslandi. 

• Að stuðla að því að félagsmenn og aðrir áhugamenn um þessi fræði njóti fræðslu 

og endurmenntunar. 

• Að kynna menntun félagsmanna og efla ímynd þeirra. 

• Að veita félagsmönnum hagnýtar upplýsingar og ráðgjöf um málefni sem snerta 

kjör þeirra og starfsframa. 

• Að efla kynni og tengsl félagsmanna. 

• Að stuðla að því að félagsmenn virði siðareglur FVH“ (Félag viðskiptafræðinga og 

hagfræðinga, e.d.). 
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Í kjarasamningum viðskiptafræðinga á almennum markaði er ekki samið um sérstök 

grunnlaun, heldur semja viðskiptafræðingar sjálfir um laun sín í ráðningarsamningum. 

Hins vegar er samið um ákveðin grunnlaun fyrir tiltekin störf hjá ríki og sveitarfélögum 

(Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga, e.d.). Þegar markaðslaun 

viðskiptafræðinga samkvæmt árlegri launagreiningu PwC eru skoðuð má sjá að 

heildarmánaðarlaun viðskiptfræðinga eru að meðaltali 676.000–705.000 krónur. Það er 

breytilegt eftir því í hvaða geirum þeir starfa. Þá eru laun viðskiptafræðinga hærri til 

dæmis á fjármálasviði en í upplýsingamiðlun og almannatengslum 

(PricewaterhouseCoopers, 2014). 

Þegar tölur eru skoðaðar yfir útskrifaða nemendur frá Háskóla Íslands úr 

viðskiptafræði árið 2014, má sjá að alls útskrifuðust 251 nemandur, þar af 102 

nemendur úr grunnnámi, 147 með meistarapróf og einn með doktorspróf (Háskóli 

Íslands, e.d.a). Útskrifaðir nemendur úr grunnnámi í viðskiptafræði frá Háskólanum á 

Bifröst voru 38 og einn útskrifaðist með meistaragráðu (Háskólinn á Bifröst, e.d.). Frá 

Háskólanum á Akureyri útskrifuðust 28 úr grunnnámi og sjö með meistaragráðu (Stefán 

Jóhannsson, munnleg heimild, 15. desember 2015). Samkvæmt tölum frá 

Vinnumálastofnun voru alls 222 viðskiptafræðingar skráðir atvinnulausir í desember 

2014 (Frank Friðriksson, munnleg heimild, 4. desember 2015). 

Starfsheiti viðskiptafræðinga er lögverndað og er veitt samkvæmt lögum um rétt 

manna til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga, nr. 27/1981. Þá hafa þeir leyfi 

til að kalla sig viðskiptafræðinga sem lokið hafa BS- eða cand. oecon. prófi frá 

viðskiptadeild viðurkennds íslensks háskóla eða meistaranámi frá sömu deild án þess að 

fá leyfi ráðherra. Hins vegar þurfa þeir sem lokið hafa slíku námi í erlendum háskólum 

að sækja um heimild til ráðherra til þess að kalla sig viðskiptafræðing (Félag 

viðskiptafræðinga og hagfræðinga, e.d.). 

Í Háskóla Íslands eru skilyrði fyrir inngöngu í viðskiptafræðinám stúdentspróf eða 

annað sambærilegt próf frá erlendum háskóla. Nám viðskiptafræðinga til dæmis við 

Háskóla Íslands er þriggja ára háskólanám sem samanstendur af 180 einingum og að því 

loknu útskrifast nemendur með BS-gráðu í viðskiptafræði. Útskrifaðir viðskiptafræðingar 

geta svo sótt um áframhaldandi nám. Námið hefur fjögur kjörsvið sem eru fjármál, 

markaðsfræði og alþjóðaviðskipti, reikningshald og stjórnun (Háskóli Íslands, e.d.b).  
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3.3 Hársnyrtir  

Félag hárgreiðslu- og hárskerasveina var stofnað árið 1969 þegar Rakarasveinafélag 

Reykjavíkur og Sveinafélag hárgreiðslukvenna sameinuðust. Eftir sameiningu þessara 

tveggja félaga var starfsheiti stéttarinnar breytt í núverandi heiti, hársnyrtir. Árið 1998 

tók félagið upp nýtt nafn, Félag hársnyrtisveina. Sama ár gekk félagið inn í Samiðn, 

samband iðnfélaga. Félagið gekk svo út úr Samiðn árið 2011 og kýs í dag að starfa 

sjálfstætt á vinnumarkaði vegna sérstöðu sinnar og hefur því beina aðild að 

Alþýðusambandi Íslands. Félagið er stéttarfélag hársnyrta og stendur þannig vörð um 

hagsmuni meðlima sinna. Félagið hefur í gegnum tíðina aðlagast breyttum tímum og 

hugað að breyttu starfsumhverfi fyrir fagið. Þá hefur félagið tekið þátt í endurskoðun á 

þáttum sem snúa að faginu. Sem dæmi má nefna ýmis menntamál eins og fyrirkomulag 

námssamninga og sveinsprófa. Þá vinnur félag hársnyrta náið með félagi 

atvinnurekenda í greininni (Félag hársnyrtisveina, e.d.a). 

Laun hársnyrta fylgja kjarasamningum sem félagið gerir sjálfstætt við Samtök 

atvinnulífsins og samkvæmt nýjum kjarasamningum eru grunnbyrjunarlaun hársnyrta 

sem eru með sveinspróf 319.366 krónur á mánuði og eftir fimm ára starfsreynslu 

340.969 krónur á mánuði (Félag hársnyrtisveina, e.d.b). Í greiningum PwC var ekki að 

finna upplýsingar um markaðslaun hársnyrta. 

Árið 2014 voru gefin út 29 sveinsbréf í hársnyrtiiðn (Gunnar J. Árnason, munnleg 

heimild, 9. desember 2015) og samkvæmt upplýsingum frá Tækniskólanum voru níu 

hársnyrtar sem kláruðu meistaraskólann árið 2014 (Fanney Einarsdóttir, munnleg 

heimild, 7. desember 2015). Samkvæmt tölum frá Vinnumálastofnun voru 41 hársnyrtir 

skráður atvinnulaus í desember 2014 (Frank Friðriksson, munnleg heimild, 4. desember 

2015). 

Hársnyrtiiðn er löggilt iðngrein og skv. 9. gr. iðnaðarlaga hafa þeir einir rétt til að 

kenna sig í starfsheiti sínu við löggilta iðngrein þeir sem hafa sveinsbréf eða 

meistarabréf í iðngreininni (iðnaðarlög, nr. 42/1978). Nám í hársnyrtiiðn tekur að 

meðaltali fjögur ár og skiptist í bæði bóklegt og verklegt nám sem skiptist í fimm annir í 

skóla og 72 vikur í starfsþjálfun sem lýkur með sveinsprófi. Að loknu námi veitir námið 

starfsréttindi til starfa í iðninni og að auki veitir sveinspróf réttindi til inngöngu til 

meistaraprófs í iðninni. Markmið námsins er að nemendur þjálfist í því að takast á við 
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flókin viðfangsefni þar sem huga þarf að vinnuhraða, faglegum vinnubrögðum og 

nákvæmni ásamt því að huga að því að öllum öryggisþáttum sé fullnægt. Tilgangur 

vinnustaðanámsins er að sjá til þess að nemendur öðlist færni og reynslu í þjónustu við 

viðskiptavini, að þeir nái að þjálfa upp verktækni og faglega vinnu. Starf hársnyrta krefst 

mikilla samskipta og nálægðar við viðskiptavini, því er mikil áhersla lögð á að þjálfa 

samskiptahæfni nemenda þar sem hugað er sérstaklega að getu nemenda til að öðlast 

skilning á þörfum viðskiptavina og hvernig skal veita góða þjónustu (Tækniskólinn, 

e.d.b). 

3.4 Arkitekt 

Árið 1926 var fyrsta fagfélag þeirra sem sinntu byggingarlist stofnað á Íslandi og hét það 

Byggingameistarafélag Íslands. Þá var tilgangur þess sá sami og í dag og er tilgangur 

félagsins settur fram í gildandi lögum Arkitektafélags Íslands sem er  „að stuðla að góðri 

byggingarlist, efla samvinnu félagsmanna og standa vörð um hagsmuni þeirra“. Það var 

svo árið 1936 sem hið Akademíska arkitektafélag var stofnað og þeirra baráttumál sneru 

aðallega að því að aðeins fullmenntaðir arkitektar fengu að bera starfsheitið 

húsameistari eða arkitekt. Árið 1939 var þeim sem stjórnvöld höfðu veitt réttindi til að 

kalla sig húsameistara án þess að hafa lokið akademísku námi veitt aðild að félaginu og 

sama ár var nafni félagsins breytt í Húsameistarafélag Íslands. Lengst af var nokkur 

ágreiningur meðal félagsmanna um starfstitil félagsins sem þótti gefa til kynna að starf 

félagsins takmarkaðist við húsbyggingar. Síðan var það árið 1956 að tillaga var samþykkt 

þess efnis að breyta skyldi nafninu í Arkitektafélag Íslands (Arkitektafélag Íslands, e.d.).  

Í kjarasamningum arkitekta er ekki samið um sérstök grunnlaun, heldur semja 

arkitektar sjálfir um laun sín í ráðningarsamningum. Þegar markaðslaun arkitekta 

samkvæmt árlegri launagreiningu PwC eru skoðuð má sjá að heildarlaun arkitekta sem 

falla undir flokkinn „sérfræðistörf í byggingarlist, skipulagsfræði og byggingarverkfræði“ 

árið 2014 voru að meðaltali 822.000 krónur á mánuði, en þó er vert að taka fram að 

aðeins 6% þátttakenda í þessari greiningu voru arkitektar (PricewaterhouseCoopers, 

2014). 

Alls útskrifuðust 13 nemendur með Bachelor-gráðu frá Listaháskóla Íslands árið 2014, 

en meistaragráða í arkitektúr er ekki kennd á Íslandi (Ásdís Þórisdóttir, munnleg heimild, 
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8. desember 2015). Samkvæmt tölum frá Vinnumálastofnun voru 15 arkitektar skráðir 

atvinnulausir í desember 2014 (Frank Friðriksson, munnleg heimild, 4. desember 2015). 

Starfsheitið arkitekt er lögverndað starfsheiti samkvæmt lögum nr. 8/1996 sem segir 

að þeir einir sem hafa fengið leyfi hjá ráðherra til þess að nota starfsheitið hafa rétt til 

þess (lög um löggildingu nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum, 

nr. 8/1996). Sækja þarf um leyfi til ráðherra sem styður ákvörðun sína við umsögn 

menntamálanefndar Arkitektafélags Íslands um það hvort umsækjendur uppfylli skilyrði 

um reglur til þess að kalla sig arkitekt (Arkitektafélag Íslands, e.d.). Þá segir í reglum um 

leyfisveitingar að „[u]msækjandi hafi lokið námi og prófi í arkitektúr, sem veitir full 

starfsréttindi í því landi sem námi var lokið að mati viðkomandi samtaka arkitekta, og 

leggja þarf fram gögn frá viðkomandi skóla, t.d. prófskírteini eða aðra óyggjandi 

staðfestingu á að prófgráðu sé náð“ (Arkitektafélag Íslands, e.d.). Í Listaháskóla Íslands 

er hægt að stunda þriggja ára BA-nám í arkitektúr, sem bæði er verklegt og bóklegt, og 

skiptist námið í vinnustofur, tækni og fræði, en slíkt nám er án starfsréttinda. Til þess að 

öðlast starfsréttindi þarf að taka tveggja til fjögurra ára framhaldsnám sem lýkur með 

meistaragráðu. Slíkt nám er ekki í boði á Íslandi (Arkitektafélag Íslands, e.d.). Markmiðið 

með náminu er að undirbúa nemendur vel fyrir framhaldsnám ásamt því að hafa áhrif á 

umhverfi sitt og mótunarferli samfélagins. Þá er mikil áhersla lögð á að kennslan sé bæði 

fagleg og fjölbreytt (Listaháskóli Íslands, e.d.). 

3.5 Bifvélavirki 

Þegar bílum fjölgaði á Íslandi á þriðja áratug 20. aldar fjölgaði einnig 

bifreiðaviðgerðarmönnum. Fyrsta Félag bifreiðaviðgerðamanna var stofnað árið 1929, 

en árið 1934 var nafninu breytt í Félag bifvélavirkja (Ásgeir Sigurgestsson, 1988). Árið 

1991 var Bíliðnafélagið stofnað með sameiningu Félags bifvélavirkja og Félags 

bílamálara. Ári síðar gekk Félag bifreiðasmiða inn í samstarfið (Borgarskjalasafn 

Reykjavíkur, e.d.). Bíliðnafélagið er nú hluti af Félagi iðn- og tæknigreina (FIT) sem eru 

samtök stéttarfélaga og fagfélaga fyrir félagsmenn sína ásamt því að hafa áhrif á 

fræðslumál þeirra (Félag iðn- og tæknigreina, e.d.). Félagið FIT er aðili að Samiðn sem 

eru samtök stéttarfélaga iðnaðarmanna í bílgreinum, byggingar- og mannvirkjagerð, 

málm- og véltæknigreinum, garðyrkju, tækniteiknun og snyrtifræði. Meginhlutverk 
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Samiðnaðar er að gæta hagsmuna félagsmanna, bæði gagnvart atvinnurekendum og 

stjórnvöldum (Samiðn, e.d).  

Laun bifvélavirkja fylgja kjarasamningum Samiðnar við Samtök atvinnulífsins. 

Byrjunargrunnlaun bifvélavirkja með sveinspróf eru 335.823 krónur á mánuði og eftir sjö 

ár eru grunnlaun þeirra 385.566 krónur á mánuði. Þegar markaðslaun eru skoðuð má sjá 

samkvæmt árlegri launagreiningu PwC að árið 2014 voru bifvélavirkjar með að meðaltali 

um 510.000 krónur í heildarlaun á mánuði. Hæst voru heildarlaun bifvélavirkja innan 

stóriðju og veitustarfsemi, eða um 694.000 krónur á mánuði (PricewaterhouseCoopers, 

2014). 

Árið 2014 voru gefin út 47 sveinsbréf í bifvélavirkjun (Gunnar J. Árnason, munnleg 

heimild, 9. desember 2015) og samkvæmt upplýsingum frá Tækniskólanum kláruðu 11 

bifvélavirkjar meistaraskólann (Fanney Einarsdóttir, munnleg heimild, 7. desember 

2015). Samkvæmt tölum frá Vinnumálastofnun voru 37 bifvélavirkjar skráðir 

atvinnulausir í desember 2014 (Frank Friðriksson, munnleg heimild, 4. desember 2015). 

Bifvélavirkjun er löggilt iðngrein og skv. 9. gr. iðnaðarlaga hafa þeir einir rétt til að 

kenna sig í starfsheiti sínu við löggilta iðngrein sem hafa sveinsbréf eða meistarabréf í 

iðngreininni (iðnaðarlög, nr. 42/1978). Námið tekur að meðaltali um þrjú og hálft ár. 

Námið er alls 144 einingar og skiptist í fimm annir í skóla og 48 vikna starfsþjálfun sem 

lýkur með sveinsprófi. Að loknu námi veitir námið starfsréttindi til starfa í iðninni og að 

auki veitir sveinspróf réttindi til inngöngu til meistaraprófs í iðninni. Markmið námsins er 

að nemendur afli sér þekkingar og færni til þess að gegna öllum þeim störfum 

bifvélavirkja og þá einkum við greiningu og viðgerðabilana í flestöllum gerðum bíla 

(Borgarholtsskóli, e.d.).  

3.6 Hjúkrunarfræðingur 

Árið 1919 var Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga stofnað og gengur starfsemi félagsins 

bæði út á það að vera fagfélag og stéttarfélag. Tilgangur félagsins er að standa vörð um 

hagsmuni hjúkrunarfræðinga, stuðla að þróunarmálum þeirra, taka þátt í mótun stefnu í 

heilbrigðismálum og semja um kjaramál félagsmanna sinna. Í stefnu félagsins eru 

nefndar þrjár meginstoðir; fag, kjör og samfélag, og er markmið stefnunnar að: 
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- „Að hjúkrun sé veitt af fagmennsku og umhyggju með áherslu á gæði og 

gagnreynda þekkingu. Að hjúkrunarfræðingar viðhaldi þekkingu sinni og færni og 

taki þátt í þróun þekkingar í hjúkrun. 

- Að laun og kjör hjúkrunarfræðinga endurspegli ábyrgð, menntun, hæfni og 

reynslu. Að hjúkrunarfræðingar sýni samstöðu og séu framsæknir í eigin kjara- 

og réttindamálum. 

- Að hjúkrunarfræðingar auki heilsu og lífsgæði þjóðarinnar með heildrænni 

heilsueiningu og heilbrigðisþjónustu sem tekur mið af þörfum skjólstæðinganna. 

Að heilbrigðisþjónustan sé örugg og árangursrík og veitt af vel menntuðum 

hjúkrunarfræðingum og nægum mannafla í hjúkrun“ (Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, e.d.). 

Samkvæmt launatöflu hjúkrunarfræðinga eru heildargrunnmánaðarlaun 

hjúkrunarfræðinga í launaflokki 1, 298.411 krónur. Launaflokkarnir eru 22 og eru 

heildargrunnmánaðarlaun hjúkrunarfræðinga í flokki 22, 831.361 króna (Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, e.d.). Í greiningum PwC var ekki að finna upplýsingar um 

markaðslaun hjúkrunarfræðinga. 

Þegar tölur eru skoðaðar yfir útskrifaða nemendur árið 2014 í hjúkrunarfræði frá 

Háskóla Íslands má sjá að alls útskrifuðust 128 nemendur, þar af 118 úr grunnnámi og 

tíu úr meistaranámi (Háskóli Íslands, e.d.a). Útskrifaðir hjúkrunarfræðingar úr 

grunnnámi frá Háskólanum á Akureyri voru 48 og átta með meistaragráðu (Stefán 

Jóhannsson, munnleg heimild, 15. desember 2015). Samkvæmt tölum frá 

Vinnumálastofnun voru 13 hjúkrunarfræðingar skráðir atvinnulausir í desember 2014 

(Frank Friðriksson, munnleg heimild, 4. desember 2015). 

Starfsheitið hjúkrunarfræðingur er lögverndað starfsheiti og samkvæmt reglugerð nr. 

512/2013 hafa þeir aðeins rétt til þess að kalla sig hjúkrunarfræðing og starfa sem slíkur 

sem hafa fengið leyfi landlæknis. Umsækjandi þarf að hafa lokið Bachelor-prófi í 

hjúkrunarfræði frá Háskóla Íslands eða Háskóla Akureyrar. Að auki má staðfesta 

starfsleyfi frá ríkjum innan Evrópska efnahagssvæðisins og Sviss og veita starfsleyfi þeim 

sem lokið hafa námi frá fyrrgreindum ríkjum á grundvelli viðurkenningar á faglegri hæfni 

og menntun. Til þess að fá viðurkennt starfsleyfi þeirra sem hafa lokið sambærilegu 

prófi frá ríkjum utan Evrópska efnahagssvæðisins og Sviss þarf sú menntastofnun að 
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vera viðurkennd sem slík hér á landi og af yfirvöldum þess lands sem námið var stundað 

(reglugerð um menntun, réttindi og skyldur hjúkrunarfræðinga og skilyrði til að hljóta 

starfsleyfi og sérfræðileyfi, nr. 512/2013). Í Háskóla Íslands er grunnnám í 

hjúkrunarfræði aðeins hægt að stunda sem aðalgrein. Inntökuskilyrði í BS-nám í 

hjúkrunarfræði í Háskóla Íslands er að hafa lokið stúdentsprófi eða sambærilegu prófi 

frá erlendum skóla eða lokaprófi frá frumgreinadeild Keilis. Að auki þurfa umsækjendur 

að þreyta inngöngupróf eða aðgangspróf fyrir háskólastig. Námið er 240 einingar og er 

hámarkstími til þess að klára námið sex ár og útskrifast nemendur að því loknu með BS-

gráðu í hjúkrunarfræði. Útskrifaðir nemendur með BS-gráðu í hjúkrunarfræði geta svo 

sótt um áframhaldandi nám (Háskóli Íslands, e.d.c). 
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4 Ímynd 

Ekki er langt síðan byrjað var að nota hugtakið ímynd. Það var fræðimaðurinn Sidney 

Levy sem kynnti hugtakið fyrst til sögunnar árið 1955 og síðan hefur það verið notað yfir 

ýmis fyrirbæri (Barich og Kotler, 1991). Stern, Zinkhan og Jaju (2001) telja að hægt sé að 

líta á ímynd sem afleiðingu af einhverskonar aðgerð þar sem merkjum er komið á 

framfæri af markaðseiningu sem móttakandinn meðtekur svo og skipuleggur eftir 

upplifun sinni. Ímynd getur þannig vísað til mismunandi veruleika, það getur vísað til 

rauntímaeininga eins og fyrirtækja, vörumerkja eða verslana. Það getur líka vísað til 

sálfræðilegra eininga eins og hugsjóna eða tilfinninga í huga neytendans sem örvuð eru 

af rauntímaumhverfi. Að auki getur það vísað til auglýsinga eða skilaboða 

almannatengsla. Því má segja að hugtakið vísi til þriggja mismunanandi veruleika, ytri 

heims, huga neytenda og þess sem er á milli þessa tveggja heima (Stern, Zinkhan og 

Jaju, 2001). Til eru ótal skilgreiningar á hugtakinu ímynd og er engin ein algild 

skilgreining til, fremur má segja að hver skilgreining leggi mismunandi áherslur á 

misjafna þætti (Lemmink, Schuijf og Streukens, 2003). Þrátt fyrir að í rannsóknum séu 

flestir sammála um mikilvægi ímyndar þá hefur hugtakið verið notað í litlu samræmi við 

það og í raun eru rannsakendur ekki endilega alltaf að tala um sama fyrirbærið, þannig 

getur ímynd táknað margt fyrir marga (Stern, Zinkhan og Jaju, 2001). Til dæmis er ímynd 

skilgreind í íslenskri orðabók (2010) sem: 

 

Huglæg mynd félagslegs fyrirbæris (einstaklings, fyrirtækis eða stofnunar ...) 

meðal almennings eða hluta almennings, samsafn eðlis- eða 

hegðunareinkenna sem talin eru tengjast því, birtist í framkomu, viðmóti, ytra 

búningi og verkum, í mismiklu samhengi við ‚raunverulegt‛ eðli eða háttalag, 

oft bætt eða staðfest með auglýsingum og almannatengslastarfi.  

 

Vinsæl skilgreining þeirra Barich og Kotler (1991) er: „Ímynd sem er samansafn þeirra 

trúar, viðhorfa og hughrifa sem einstaklingar eða hópar hafa á ákveðnum hlut. Sá hlutur 

getur verið fyrirtæki, vara, vörumerki, staður eða persóna. Hughrifin geta verið sönn eða 

röng, raunveruleg eða ímynduð.“ Aaker og Myers (1982) skilgreindu ímynd sem 

„samansafn af merkingum þess sem fyrirbæri er þekkt fyrir og það hvernig einstaklingar 

lýsa, muna eftir eða tengjast fyrirbærinu. Það er, heildarniðurstöður af upplifun 

einstaklings á sinni trú, hugmyndum, tilfinningum og upplifun um fyrirbærið.“ Lemmink, 
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Schuijf og Streukens (2003) telja að þessi skilgreining sýni að ímynd samanstendur af 

ýmsum þáttum og að þessir þættir hafi áhrif á hegðun einstaklings gagnvart fyrirbærinu. 

Þannig mótar ímynd ýmsar persónulegar ákvarðanir einstaklinga, þar á meðal 

ákvarðanir um starfsval (Fombrun og Shanley, 1990). Barich og Kotler (1991) taka í sama 

streng og telja að hvort sem ímynd sé rétt eða röng þá mótar hún hegðun og val 

einstaklinga. Því er mikilvægt að þekkja ímyndina og hver hún er innan tiltekins 

markhóps því ímyndin getur verið ólík milli markhópa (Þórhallur Guðlaugsson og Elfa 

Björk Erlingsdóttir, 2009). 

4.1 Staðalímynd 

Annað náskylt hugtak er staðalímynd. Hugtakið staðalímynd var fyrst notað árið 1922 af 

Walter Lippman. Þar notaði hann hugtakið til þess að lýsa ferlinu sem á sér stað þegar 

einstaklingar einfalda til að geta alhæft og skipulagt veruleikann til að auka skilning sinn 

á honum (Albu, Albu, Girbina og Sandu, 2011). Staðalímyndir eru notaðar til að flokka, 

skipuleggja og muna upplýsingar (Macrae, Milne og Bodenhausen, 1994) og þær spretta 

úr ýmsum orkugjöfum í samfélaginu (Cory, Reeves og Beer, 2008). Judd og Park (1993) 

skilgreindu staðalímynd sem „almenna viðurkennda skoðun á ákveðnum hópum í 

samfélaginu og einkennum þeirra einstaklinga sem tilheyra þeim hópi“. Hall (2000) 

skilgreinir staðalímynd á svipaðan hátt þar sem hann talar um staðalímynd sem 

fyrirframmótaðar hugmyndir um ákveðna hópa eða stéttir í samfélaginu. Þá geta þeir 

einstaklingar sem tilheyra þessum hópum eða stéttum verið dæmdir eftir útliti eða 

ákveðnum eiginleikum. Samkvæmt íslenskri orðabók (2010) er staðalímynd skilgreind 

sem „hugmynd sem algengt er að gera sér innan tiltekins hóps um annan hóp, ríki 

o.s.frv. (oft grundvöllur fordóma)“. Staðalímynd byggist á algengustu ímyndum sem 

einstaklingar hafa sem geta bæði verið jákvæðar og neikvæðar ímyndir (Margrét 

Sigurjónsdóttir og Þórhallur Guðlaugsson, 2011). Því má segja að munurinn á ímynd og 

staðalímynd liggi í því að staðalímynd tengist fremur einföldunum og mögulega 

fordómum um algengar ímyndir, ákveðna hópa eða veruleika. Hins vegar tengist ímynd 

fremur skynjun á félagslegum fyrirbærum eða hlutum á breiðari grundvelli. 

Til þess að skilja hvernig starfsstéttir eru skynjaðar er gott að vita hvernig og undir 

hvaða áhrifum sú skynjun verður til. Í ferlinu, þar sem viðhorf okkar verður til um hópa 

og fólk, lærum við að skipta því niður í flokka sem hægt er að kalla staðalímyndir (Wells, 
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2013). Samfélag okkar hefur búið til staðalímyndir um ýmislegt, til dæmis kyn, þjóðerni, 

kynþátt, aldur og störf (Cory, Reeves og Beer, 2008). Staðalímyndir geta haft ýmis áhrif á 

einstaklinga, eins og til dæmis hegðun þess og hvernig störf hæfa þeim (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, Guðrún M. Guðmundsdóttir, Jóna Pálsdóttir, Kristín Ástgeirsdóttir og 

Kristín Jónsdóttir, 2010).  

4.2 Starfsímynd 

Starfsímynd (occupational image) er ein tegund ímynda og vísar til sameiginlegra 

hugmynda um merkingu og hlutverk starfsstétta í samfélaginu ásamt þeirri skynjun sem 

einstaklingar hafa á staðsetningu starfsstétta í samfélaginu (Birnbaum og Somers, 1986; 

1989). Starfsímynd verður til yfir tíma og sprettur upp úr ýmsum sögulegum, 

félagslegum, menningarlegum og pólitískum þáttum (Grady og Marvin, 2011). Í 

félagsmótunarferli starfsstétta geta ímyndir ákveðinna starfsstétta þróast í það að vera 

með ýmsar gerðir ímynda sem vísa til mismunandi þátta (Birnbaum og Somers, 1989). 

Þegar við kynnumst nýju fólki þá eru oft fyrstu upplýsingar sem við fáum frá 

viðkomandi um hvert starf hans er. Hugmyndir okkar um ímynd getur þannig haft áhrif á 

upplifun okkar á viðkomandi og starfi hans við fyrstu sýn (Cory, Reeves og Beer, 2008). 

Starfsstéttum ætti því að vera umhugað um það hver ímynd þeirra sé því sú ímynd 

endurspeglast í staðalímyndum starfsstéttarinnar og staðalímyndir endurspegla 

félagslegan raunveruleika, þannig ætti hver starfsstétt að skilja hvernig aðrir líta á hana 

(Cory, Reeves og Beer, 2008; Albu o.fl., 2011). Staðalímyndir starfsstétta spila því stórt 

hlutverk í ákvörðun einstaklinga um það hvort þeir vilji vera hluti af þessari starfsstétt 

eða ekki og er einn af þeim þáttum sem hefur áhrif á náms- og starfsval einstaklinga 

(Coate, Mitschow and Schinski, 2003; Albu o.fl., 2011). Þannig getur aðlaðandi eða 

jákvæð staðalímynd starfsgreina kveikt áhuga einstaklinga á því að velja þá starfsgrein 

en óaðlaðandi eða neikvæð staðalímynd haft þau áhrif að einstaklingar velji síður þá 

starfsgrein (Cory, 2014). 

Ýmsar starfsstéttir hafa haft áhyggjur af ímynd sinni og hafa hugað að því hvaða áhrif 

ímyndin hefur á stéttina (Cory, Kerr og Todd, 2007; Coate, Mitschow og Schinski, 2003; 

Tomey, Schwier, Marticke og May, 1996; Hoeve, Jansen og Roodbol, 2014). 

Hjúkrunarfræðingar hafa haft áhyggjur af ímynd stéttar sinnar (Takase, Maude og 

Manias, 2005; Hoeve, Jansen og Roodbol, 2014). Bent hefur verið á staðalímynd 
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stéttarinnar hefur gjarnan verið sú að hjúkrunarfræðingar séu ekki eins gáfaðir og 

læknar, að þeir reiði sig á lækna, séu valdlausir og með lág laun (Tomey, Schwier, 

Marticke og May, 1996; Reiskin og Haussler, 1994). Sýnt hefur verið fram á að oft er 

munur á því hver ímynd stéttarinnar er meðal almennings og hvernig 

hjúkrunarfræðingar líta á sína eigin ímynd. Þannig er ímynd stéttarinnar meðal 

almennings byggð á staðalímyndum sem gjarnan eru sýndar í fjölmiðlum og þar birtast 

hjúkrunarfræðingar gjarnan sem umhyggjusamar kvenverur í stað sjálfstæðra 

heilbrigðisstarfsmanna (Hoeve, Jansen og Roodbol, 2014). Takase, Maude og Manias 

(2005) skoðuðu tengsl sjálfsmyndar hjúkrunarfræðinga og ímyndar stéttarinnar og 

áhrifa þess. Samkvæmt þeirra niðurstöðum eru tengslin milli sjálfsmyndar 

hjúkrunarfræðinga og ímyndar stéttarinnar hvorki jákvæð né neikvæð. Hins vegar hefur 

neikvæð ímynd stéttarinnar þau áhrif að erfitt er að fá hjúkrunarfræðinga til starfa 

ásamt aukinni starfsmannaveltu í stéttinni. Þá telja þau að skilningsleysi almennings og 

skortur á sýnileika á starfi hjúkrunarfræðinga hafi mótandi áhrif á neikvæða ímynd 

stéttarinnar. Því sé mikilvægt að bæta ímynd stéttarinnar til að bregðast við vanda 

tengdan starfsmannveltu og ráðningum. 

Hefðbundin ímynd endurskoðenda hefur oft verið sú að þeir séu svokallaðir 

„baunateljarar“, þeir séu innhverfir, varfærnir, kerfisbundnir, feimnir, huglitlir og 

leiðinlegir (Dimnik og Felton, 2006; Hunt, Falgiani og Intrieri, 2004). Albu o.fl. (2011) 

benda á að vegna mikilla og hraðra breytinga í samfélaginu og þar af leiðandi líka á starfi 

endurskoðenda er mikilvægt að skoða ímynd starfsstétta í mismunandi hópum og í 

mismunandi samhengi. Það gefi háskólum, fagaðilum og stjórnendum tækifæri til að 

aðlaga stefnumótun sína þannig að hægt sé að laða að rétta aðila í starfsstéttina. Þeir 

benda til dæmis á að greina megi mismunandi ímyndir endurskoðenda eftir því í hvaða 

umhverfi þeir störfuðu. Þannig hafa endurskoðendur sem vinna í opinberri starfsemi 

jákvæðari ímynd en endurskoðendur sem vinna hjá einkafyrirtækjum. Eins benda þeir á 

möguleg áhrif kynjanna á ímynd endurskoðenda, þar sem til dæmis í Tyrklandi eru 

endurskoðendur í meirihluta karlar en í Rúmeníu eru endurskoðendur í meirihluta 

konur, en gera má ráð fyrir að ímynd endurskoðenda í þessum löndum sé ólík (Freidman 

og Lyne, 2001). 
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Ímynd hefur einnig verið skoðuð með það að markmiði að finna út hvernig laða megi 

fleiri nemendur í námsgreinar sem leiða til tiltekinna starfsgreina. Cory, Kerr og Todd 

(2007) veltu fyrir sér ímynd áhættustýringar- og tryggingastarfseminnar. Vaxandi 

áhyggjur eru uppi um lítinn áhuga nemenda á þessum greinum og þar af leiðandi 

fækkun í starfsstéttinni. Til þess að móta stefnu um hvernig megi laða að nemendur í 

þessar greinar var framkvæmd rannsókn á því hver ímynd þessara stétta væri. 

Samkvæmt niðurstöðum þeirra var ímynd stéttarinnar ekki eins neikvæð og halda 

mætti. Þeir benda á að þær aðferðir sem notaðar hafa verið til þess að kynna slíkt nám, 

eins og vettvangsferðir, ráðstefnur og dæmisögur, sé ágæt leið en henni þurfi að beita á 

víðari markhópa. Oftast sé slíkum kynningum beint að núverandi nemendum þessara 

greina, en mikilvægt sé að beina þeim að mögulegum framtíðarnemendum. Slíkir 

nemendur hafa jafnvel ekki neikvæðar hugmyndir um ímynd stéttanna eða hafa 

ómótaðar hugmyndir sem hægt væri að hafa áhrif á. Að auki telja þau að mikið virði sé í 

fyrirframmótuðum hugmyndum nemenda um ímynd stéttarinnar fyrir mótun nýrrar 

stefnu um það hvernig eigi að laða að nemendur í námið (Cory, Kerr og Todd, 2007). 

Í Bandaríkjunum hefur orðið mikil aukning íbúa af spænskum uppruna og samhliða 

því hefur millistétt þessa hóps stækkað. Hins vegar eru aðeins 7% spænskra nemenda 

sem kjósa að fara í viðskiptafræði og aðeins 5% innan þess hóps kýs að fara í 

markaðsfræði. Það er áhugavert að skoða hvers vegna svo fáir innan þessa hóps velja 

markaðsfræði, þegar hugsað er til þess hvaða tækifæri slíkir nemendur hefðu á ört 

stækkandi markaði spænskra neytenda. Því var ímynd markaðsstjóra mæld meðal 

tveggja hópa, annars vegar meðal spænskra nemenda og hins vegar nemenda sem ekki 

voru spænskir. Í ljós kom að ekki fannst munur á ímynd markaðsstjórans milli þessara 

tveggja hópa. Þegar þessir tveir hópar voru spurðir út í þá eiginleika sem þeir áttu að 

meta markaðsstjóra út frá, kom í ljós að þeir mátu eiginleikana á svipaðan hátt. Því var 

ekki hægt að segja að ímynd markaðsstjórans geti skýrt svo dræma aðsókn spænskra 

nemenda í slíkt nám. Hins vegar benda rannsakendur á að það sé margt sem hefur áhrif 

á val nemenda þegar kemur að því að velja sér nám og er staðalímynd þeirra sem eru 

þegar í starfsgreininni einn áhrifaþáttur. Því má velta því fyrir sér hvort þeir eiginleikar 

sem eiga við markaðsstjórann séu aðlaðandi eiginleikar í augum spænskra nemenda 

(Cory, 2014). 
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4.3 Virðingarröð starfa 

Hver ímynd okkar er á störfum getur endurspeglast í því hvernig við skipum störfum í 

virðingarröð. Virðingarstaða starfa (occupational status) lýsir því hvaða álit einstaklingar 

hafa á starfi með hliðsjón af öðrum störfum. Félagsleg útilokun getur orðið þegar hópar 

standa vörð um auðlindir sínar með því að útiloka aðra frá hópnum. Í 

nútímasamfélögum er félagsleg útilokun hópa í minna mæli byggð á áskipuðum 

eiginleikum og í meira mæli byggð á áunnum eiginleikum einstaklinga í formi eignaréttar 

eða menntunargráðu (Klein, 2015). Félagsleg útilokun er áberandi meðal hópa sem 

öðlast sérstaka eiginleika í gegnum menntun, því má segja að virðing sé að miklum hluta 

byggð á starfi (Chan og Goldthorp, 2007). Þannig getur álit okkar á störfum gefið 

vísbendingar um félagslega stöðu einstaklinga og hafa störf einstaklinga verið notuð 

sem hluti af mælikvarða á félagslegri lagskiptingu (Fujishiro, Xu og Gong, 2010; Chan og 

Goldthorp, 2007).  

Fujishiro, Xu og Gong (2010) benda á að menntun og tekjur hafa verið algengir 

mælikvarðar til þess að meta efnahagslega og félagslega stöðu (socioeconomical status) 

einstaklinga. Efnahagsleg og félagsleg staða einstaklinga vísar til staðsetningar þeirra 

innan samfélagsgerðarinnar og er ákvörðunarþáttur um það hverjar mögulegar auðlindir 

þeirra eru. Þeir telja að efnahagsleg og félagsleg staða sé að hluta til ákvörðuð af starfi 

einstaklinga þar sem starfið endurspeglar hver menntun þeirra er, hverjar tekjur þeirra 

eru ásamt því að gefa til kynna hver félagsleg staða þeirra er. Þeir telja hins vegar að 

virðingarstaða starfa sé beinn mælikvarði á því hver félagsleg staða starfs er og þar með 

um leið starfsmannsins. Það hefur lengi verið tekist á um það með hvaða aðferðum best 

sé að flokka störf í slíka virðingarröð (Ganzeboom og Treiman, 1992). Því hefur verið 

haldið fram að starf sé aðeins tákn fyrir þá menntun sem starfið krefst og þá 

tekjumöguleika sem starfið gefur (Nam og Boyd, 2004). Fujishiro, Xu og Gong (2010) 

benda hins vegar á að ef það er rétt má segja að ef upplýsingar um tekjur og menntun 

liggja fyrir, sé starfið í raun óþarft til þess mæla félagslega lagskiptingu. Það gengur hins 

vegar ekki upp þar sem rannsóknir hafa sýnt að störf geta vaxið í virðingu án áhrifa 

menntunar og tekna.  

MacKinnon og Langford (1994) skoðuðu hvernig siðferðisleg viðhorf okkar ásamt 

upplýsingum um menntun og tekjur hefðu áhrif á það hvernig við metum virðingarröð 
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starfa. Samkvæmt þeirra niðurstöðum er það menntun sem ákvarðar mest um það hvar 

störf eru í virðingarröðinni. Hins vegar fer það eftir menntunarstigi og tekjum starfa 

hvað siðferðislegur verðleiki okkar er mikið ráðandi í mati okkar á virðingarstöðu starfa. 

Þegar kemur að störfum sem krefjast lítillar eða miðlungs mikillar menntunar og gefa 

miðlungs eða litlar tekjur af sér, hefur siðferðislegur verðleiki okkar ráðandi áhrif á 

viðhorf okkar en ekki þegar kemur að störfum sem eru með hátt menntunarstig og háar 

tekjur. Þannig hefur siðferðislegur verðleiki okkar ekki áhrif á það hvernig við metum 

þau störf sem tróna hátt í virðingarröðinni heldur eru menntun og tekjur ráðandi í því 

mati. Hins vegar hefur bæði siðferðislegur verðleiki okkar ásamt menntun og tekjum 

mótandi áhrif á mat okkar á stöðu starfa sem eru neðar í röðinni, því setja þeir fram þá 

hugmynd að siðferðislegur verðleiki sé annar grundvöllur sem mat okkar byggist á 

(MacKinnon og Langford, 1994).  

Það er því ljóst að það er meira en starfsheitið sjálft sem hefur áhrif á það hvernig við 

röðum störfum í virðingarröð og hægt er að nota ýmsar aðferðir til þess að mæla slíkt. 

Þótt þær aðferðir sem notaðar eru til að flokka störf séu ólíkar er þó nokkuð sem flestar 

aðferðir eiga sameiginlegt, þ.e. forsendur félagslegra flokka. Þessar forsendur eru að í 

samfélagi okkar finnst bæði ytri misleitni og innri einsleitni. Ytri misleitni felst í mörgum 

félagslegum flokkum sem eru aðgreinanlegir og eru meðlimir hvers flokks ólíkir hvor 

öðrum. Innri einsleitin vísar til þess að meðlimir hvers flokks eru frekar líkir þeim sem 

tilheyra sama flokki (Ganzeboom og Treiman, 1992).  

Nánast ekkert hefur verið skrifað um virðingarröð starfa á Íslandi. Gerður G. 

Óskarsdóttir (2000) skoðaði þó tengsl menntunar og virðingarstöðu starfa á Íslandi. Í 

rannsókn sinni studdist hún við alþjóðlegan kvarða sem raðar störfum í virðingarröð og 

var kvarðinn búinn til með því að láta fólk í mörgum löndum raða störfum í virðingarröð, 

þannig geti hann endurspeglað álit almennings á virðingarröð starfa (Gazenboom og 

Treiman, 1992). Gerður setti fram þá tilgátu að virðingarstaða starfa væri því hærri sem 

menntun væri meiri. Meginniðurstöður athugunar hennar sýndu jákvæð tengsl milli 

menntunar og virðingarstöðu starfa hvað varðar fólk með háskólapróf eða 

starfsmenntun; þeir sem höfðu lokið starfsmiðuðu námi, annaðhvort frá háskóla eða 

framhaldsskóla, röðuðust hærra á virðingarskalann. Þannig er menntun tengd því 

hvernig störf raðast á virðingarskalann. Kallast niðurstöður hennar á við erlendar 
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rannsóknir sem hafa sýnt jákvæð tengsl milli menntunar og virðingarröð starfa (Sewell, 

Hauser og Wolf, 1980; Chan og Goldthorp, 2007; MacKinnon og Langford, 1994). Sjá má 

í ýmsum rannsóknum að oftast eru þau störf sem krefjast háskólamenntunar efst í 

virðingarröð starfa (Smith og Son, 2014; Harrispolls, 2014; Chan og Goldthorp, 2007; 

MacKinnon og Langford, 1994). 

4.4 Félagsleg lagskipting 

Það sem getur mótað ímynd okkar á störfum er hvernig við skynjum félagslega 

lagskiptingu samfélagsins eða stéttir. Stéttarhugtakið hefur lengi verið umdeilt og 

fræðimenn verða sennilega seint sammála um hvernig eigi að skipta fólki í stéttir. Því 

hefur verið haldið fram að í stéttaskiptum kerfum samfélagsins sé fólk flokkað í stéttir 

eftir efnahag þar sem efnahagur er mikilvægur áhrifaþáttur á þann lífsmáta sem 

einstaklingar geta valið sér. Því tilheyra þeir sem deila svipuðum kjörum sömu stétt. 

Þannig verður eign fjármagns og starf einstaklinga ein helsta forsenda stéttaskiptingar 

(Garðar Gíslason, 2007).  

Weber þróaði fjölvídda sýn á flokkun manna í samfélaginu þar sem hann taldi að 

félagsleg lagskipting mótaðist ekki eingöngu eftir stétt (class) sem hann flokkaði sem 

efnahagsþátt. Stéttaskipting mótaðist einnig af tveimur öðrum þáttum, annars vegar 

virðingu (status) sem hann flokkaði sem menningarþátt og hins vegar valdi (party) sem 

hann flokkaði sem pólitískan þátt. Þessir þrír skarandi þættir í lagskiptingu samfélagsins 

skapa gríðarlega mikla möguleika á stöðu einstaklinga innan samfélagsins (Giddens, 

2009). Weber sagði stéttir ekki vera samfélög heldur myndast stéttir þegar hópur af fólki 

kemur saman sem á sér sameiginlegan orsakavald í lífi sínu. Þessi orsakavaldur byggist 

eingöngu á efnahagslegum hagsmunum er varða eignir og tekjumöguleika ásamt því að 

þessi orsakavaldur er á vörumarkaði eða vinnumarkaði (Klein, 2015). Stéttaskipting 

rekur ekki einungis rætur til stjórnar eða skorts á stjórnun yfir framleiðslu, heldur einnig 

til efnahagslegs mismununar. Slík mismunun hefur minna að gera með eignir heldur 

felst í auðlindum eins og færni, meðmælum, menntun og hæfi sem hafa síðan áhrif á 

það hvernig starf einstaklingar fá, þannig hefur markaðsstaða einstaklings sterk áhrif á 

alla lífsmöguleika hans (Giddens, 2009). Chan og Goldthorpe (2007) telja kenningu 

Webers enn eiga við og furða sig á því að henni sé ekki beitt í meira mæli. Þeir taka 

undir með Weber og telja að stéttarstaða einstaklinga í nútímasamfélagi sé mótuð innan 
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efnahagslífsins. Samstaða sé meðal rannsakenda um stéttarskema sem notað er til 

rannsókna, því er skipt upp eftir störfum og litið er þannig á að þeir sem gegna 

svipuðum störfum deili svipaðri stéttarstöðu. Þrátt fyrir að skemað yfir stéttarstöðu 

birtist sem stigveldi og þar með sem uppbygging af ójöfnuði, þá telja þeir að stéttir falli 

ekki alltaf í stigveldisröðun. Að auki, rétt eins og Weber taldi, þá telja þeir að stéttir séu 

ekki samfélag heldur aðeins fjöldi fólks sem á sameiginlega efnisþætti sem hafa áhrif á 

lífsmöguleika þess (Chan og Goldthorpe, 2007). 

Weber sagði virðingarstöðuna aftur á móti tákn um samfélag sem lýsir félagslegum 

heiðri meðlima sinna (Klein, 2015). Virðingarstaðan vísar þannig til mismununar milli 

félagshópa í heiðri og virðingu. Samkvæmt Weber er virðingarstaða látin í ljós í gegnum 

lífsstíl fólks, merki og tákn um stöðu eins og húsnæði, klæðnað, talsmáta og starf, sem 

hjálpa til við að mynda félagslega stöðu einstaklings í augum annarra (Giddens, 2009). 

Weber taldi þannig að stétt og virðing væru aðgreindir þættir í félagslegri lagskiptingu 

samfélagsins sem hefðu áhrif á möguleika einstaklinga í lífinu í gegnum mismunandi 

þætti (Klein, 2015). Chan og Goldthorpe (2007) taka undir það en telja að virðingu í 

nútímasamfélögum sé að mestu leyti viðhaldið með óformlegum hætti. Því fyrir tíma 

aukinna réttinda og innleiðingu laga í tengslum við lagalegan og pólitískan rétt 

einstaklinga var virðing oft afmörkuð við ákveðinn lífsstíl, til dæmis með lögum er 

bönnuðu lægri stéttum að kaupa lúxusvörur. Þannig birtist stigveldi virðingar í 

nútímasamfélagi í minna mæli sem vel skilgreindur virðingarhópur, heldur fremur sem 

lauslegt félagslegt net. Þetta er net tengsla meðal einstaklinga sem sameinast sem 

jafningjar og oft er um náin tengsl að ræða. Þeir sækjast eftir og kunna að meta 

svipaðan lífsstíl. Það er þó ekki þannig að í nútímasamfélögum sé áhrif virðingar á 

félagslega lagskiptingu samfélagsins horfin, þó er hægt að segja að hún hafi veikst (Chan 

og Goldthorpe, 2007).  

Myndun flokka er mikilvæg hlið á valdi og getur haft áhrif á lagskiptingu óháð stétt 

eða virðingarstöðu. Flokkur skilgreinir hóp einstaklinga sem vinna saman vegna þess að 

þeir hafa sameiginlegan bakgrunn, stefnu eða áhugamál. Flokkar vinna oft skipulega að 

því að ná sérstökum markmiðum sem eru í þágu flokksmeðlima (Giddens, 2009). 

Tengslin milli stéttar og stjórnmálaflokka hefur lengi verið þekkt samband. Hins vegar 

hefur því víða verið haldið fram að það sé að líða undir lok og nýtt hugtak fundið yfir 
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þetta samband sem ýmist er kallað auðkennis-, lífsstíls- eða virðingarpólitík. Chan og 

Goldthorpe (2007) telja hins vegar að stéttarpólitík eigi enn við í dag. Bæði stétt og 

virðing eiga þátt í því að móta slíkt samband, þó á misjafnan hátt.  

Það er óhætt að segja að kenning Webers sé enn mikilvæg því hún sýnir að aðrir 

þættir lagskiptingar en stétt geta haft mikil áhrif á líf fólks. Hann taldi slíka flokkun vera 

ólíka eftir löndum og að maðurinn gæti staðsett sig í öllum þremur flokkunum, það fer 

eftir honum og hugarfari hans hvar hann staðsetur sig. Weber taldi að stéttarmyndun 

væri aldrei sjálfgefin, heldur háð aðstæðum. Allir möguleikar væru á tengslum milli 

hinna þriggja flokka stéttaskiptingarinnar (Giddens, 2009). Til að mynda mætti segja að 

læknar skori hátt í öllum flokkum því þeir eru ágætlega tekjuháir, virðing er borin fyrir 

þeim ásamt því að búa yfir miklu valdi sem felst í því að ráða lífi eða dauða. 

Atvinnuglæpamenn geta búið yfir verulegum efnahagslegum forréttindum og miklum 

völdum en verið í litlum metum í samfélaginu, þannig skora þeir hátt í tveimur flokkum 

og lágt í einum. Sama á við um fræðimenn, sem eru hátt metnir í samfélaginu en búa 

ekki yfir miklum efnahagslegum forréttindum og sennilega takmörkuðum völdum. 

4.5 Verðleikakerfi samfélagsins 

Annar þáttur sem kann að móta ímynd okkar á störfum er upplifun okkar á 

verðleikakerfi samfélagsins (meritocracy). Þegar vísað er til verðleikakerfis samfélagsins 

er átt við að þjóðfélagsstaða einstaklinga sé áunnin en ekki áskipuð við fæðingu. Með 

áunninni þjóðfélagsstöðu er til dæmis átt við dugnað og færni einstaklinga, en með 

áskipaðri þjóðfélagsstöðu er til dæmis átt við þjóðfélagsstöðu foreldra; þannig geta 

einstaklingar klifið þjóðfélagsstigann á grundvelli eigin verðleika (merit) (Jón Gunnar 

Bernburg, Berglind Hólm og Sigrún Ólafsdóttir, 2009).  

Liu (2011) bendir á að hefðbundinn skilningur á verðleikakerfi samfélagsins sé sá að 

kerfið sé jákvætt fyrir virkni samfélagsins og að ákjósanlegt væri að innleiða það víða í 

samfélaginu. Hugtakið verðleiki vísar til jákvæðra þátta og tengist gjarnan öðrum 

jákvæðum þáttum eins og hæfileika, hæfni, gáfum, færni og fyrirhöfn. Einstaklingar geta 

haft trú á því að þeir séu þátttakendur kerfisins til dæmis vegna menntunar þeirra. Þeir 

trúa því líka að þeir eigi skilið þau verðlaun sem þeir öðlast í kerfinu, hvort sem það eru 

völd, yfirráð, staða eða auður, þeir trúa því af því að verðlaunin eru afurð þeirra eigin 

hæfileika og erfiða (Liu, 2011). Bell (1973) benti á að eitt sinn hefðu háskólar verið 
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birtingarmynd félagslegrar stöðu í samfélaginu en nú væru þeir í raun hliðarverðir að 

stéttarstöðu einstaklinga og þannig ákvarðar aðgangur að háskólanámi 

framtíðarlagskiptingu samfélagsins. Því verður félagsleg staða einstaklinga sífellt meira 

háð menntun þeirra (Moore, 2004). Þegar horft er á kerfið með gagnrýnum augum má 

sjá að kerfislegt félagslegt misrétti getur átt sér stað í slíku kerfi. Til dæmis getur sú 

tilhneiging orðið í slíku kerfi að þeim einstaklingum sem ekki ná að öðlast menntun af 

hærri stigum, telst hafa mistekist og það á þeirra eigin forsendum (Liu, 2011; Young, 

2001).  

Árið 1958 setti Young (2001) fram vangaveltur um það hvað myndi gerast í 

samfélögum verðleikakerfis, og varhann þá fremur svartsýnn. Fjörutíu árum síðar 

skrifaði hann grein þar sem hann taldi að flestar spár hans hefðu ræst. Hann sagði slíkt 

kerfi leiða af sér sjálfumglaða meðlimi sem finnast þeir eiga rétt á hverjum þeim 

verðlaunum sem þeir vilja eigna sér, því þeir trúi því að þeir hafi komist áfram á eigin 

verðleikum og afrekum og eru þess fullvissir að þeir hafi siðferðið meðferðis. Þeir líta 

svo niður á aðra sem búið er að dæma sem einstaklinga án verðleika og hafa þar af 

leiðandi enga rödd (Liu, 2011). Sýn hans er kannski öfgafull en hafa verður í huga, þegar 

hugsað er um verðleikakerfið sem grundvallast á eigin verðleikum einstaklinga, hvernig 

verðleikar eru skilgreindir og hver ákveður þá. Eins og Sen (2000) bendir á, þá er 

tilhneiging til þess að líta á verðleika sem fast og algert hugtak og að það gegni hinu 

fullkomna lykilhlutverki í eðli verðleika. Því sé mikilvægt að láta verðleikakerfið ekki 

skyggja sýn okkar á félagslegt réttlæti fyrir þá sem verða fyrir misrétti og þá sem hafa 

þurft að takast á við erfiðar aðstæður sem hafa jafnvel skapast á kerfisbundinn hátt (Liu, 

2011). 

4.6 Ímynd iðngreina 

Þrátt fyrir mikla leit rannsakanda að rannsóknum á ímynd iðngreina var lítið að finna, 

bæði hvað varðar íslenskar og erlendar rannsóknir. Hins vegar hefur ýmis umræða verið 

um þann ímyndarvanda sem starfsnám og iðngreinar eiga við að etja og það víðar en á 

Íslandi. Í Bretlandi eru til að mynda starfrækt samtök sem vinna gagngert að því að bæta 

ímynd tækni- og starfsnáms. Það er trú Breta að slíkt nám þurfi að meta til jafns við 

bóknám því brautir að velgengni séu margar (Edge foundation, e.d.).  
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Á hinum Norðurlöndunum hefur ímynd starfsnáms verið til umræðu. Til dæmis eru uppi 

áhyggjur í Noregi um stöðu og virðingu starfsnáms. Norðmenn benda á að hægt sé að 

mæla stöðu og virðingu starfsnáms með því að líta á hlutfall umsækjenda um 

nemendapláss, í það minnsta er það góð vísbending. Þegar allt er dregið saman og tölur 

skoðaðar hefur átt sér stað fækkun á umsóknum í starfsnám í Noregi. Umræða í norsku 

samfélagi er svipuð og á Íslandi, þar sem því er almennt miðlað í samfélaginu að besta 

og eftirsóttasta leiðin sé að afla sér þekkingar sem byggir á akademískri menntun (Höst, 

2015). Í rannsókn, þar sem talað var við iðnaðarmenn sem höfðu bætt við sig aukinni 

menntun, voru þeir spurðir af hverju þeir hefðu bætt við sig námi. Sögðu þeir ástæðuna 

vera þá að þeir teldu það vera einu leiðina upp á við eða að aukinni virðingu (Hernes, 

2014). Spyrja má sig hvort sjálfsmynd iðnaðarmanna sé ekki nægilega sterk til að duga 

út starfsævina því þeir sjá það ekki fyrir sér að starfa sem iðnaðarmenn ævilangt (Höst, 

2015). Síðustu áratugi hefur staðan í byggingar- og verktakagreinum í Noregi breyst 

mikið, innflutningur á erlendu vinnuafli og starfsmannaleigur með erlenda verkamenn 

hafa aukist verulega og á sama tíma hefur umsóknum um nám í þessum greinum 

fækkað. Þá hefur umræða um virðingu greinanna og þróun vinnumarkaðarins hrundið af 

stað vangaveltum um framtíðarhorfur greinarinnar. Tillögur hafa verið settar fram um 

að ein leið til að styrkja stöðu og virðingu greinanna ásamt því að fjölga lærlingsplássum 

er aukin notkun lærlingsákvæða við innkaup hjá hinu opinbera, þ.e. að settar verði 

kröfur um lærlinga í útboðsferlinu. Þannig væri hægt að vinna gegn breytingum sem 

stjórnast af einhliða, skammtíma efnahagslegum sjónarmiðum. Með þessari leið væri 

mögulega hægt að styrkja almenna viðurkenningu á starfsmenntun og þar með auka 

virðingu hennar. Nú þegar eru teikn á lofti um að meðal hóps ungmenna eigi sér stað 

neikvæð ímynd af byggingariðnaðinum sem óábyggilegum og óaðlaðandi, þá hefur 

aukin útbreiðsla á óheppilegum slagorðum á borð við „Pólverjabransi“ verið notuð um 

greinina í neikvæðum tilgangi (Moen, Olsen, Skalholt og Tönder, 2014). Kennarar í 

Noregi hafa einnig áhyggjur af ímynd greinanna, þeir telja að ímyndin hafi versnað og 

þar af leiðandi velji duglegustu nemendurnir ekki iðngreinar. Þá telja þeir að efla þurfi 

fyrst og fremst fræðslu um iðngreinar í unglingadeildum, þannig væri mögulega hægt að 

ná til duglegu nemendanna sem knúið gætu námið áfram (Deichman-Sørensen, Olsen, 

Skålholt og Tønder, 2012). 
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Samkvæmt skýrslu Evrópusambandsins (2011) sem skoðaði viðhorf til starfsmenntunar 

og starfa sem krefjast starfsmenntunar í aðildarlöndum Evrópusambandsins mátti sjá að 

mikill meirihluti Evrópubúa telur að starfsmenntun hafi jákvæða ímynd, eða 71%. Það er 

þó mismunandi eftir löndum hvernig ímynd starfsnáms er. Þá má sjá að það eru ekki 

endilega þau lönd þar sem flestir einstaklingar búa sem hafa klárað starfsnám þar sem 

ímyndin er jákvæðust. Til dæmis á Möltu þar sem 92% þátttakenda telja starfsnám hafa 

jákvæða ímynd hafa aðeins 27% einstaklinga klárað starfsnám. Á hinn bóginn er það 

þannig að í Hollandi hafa mun fleiri klárað starfsnám eða um 76%, en þar eru þó aðeins 

um 50% sem telja ímynd starfsnáms vera jákvæða. Meirihluti þátttakenda er ósammála 

þeirri fullyrðingu að starfsnám leiði til starfa sem eru ekki vel metin í samfélaginu og þá 

eru þeir sem hafa persónulega reynslu af starfsþjálfum líklegri en þeir sem ekki hafa þá 

reynslu til þess að vera ósammála því að starfsþjálfun leiði til starfa sem eru ekki vel 

metin í samfélaginu (Evrópusambandið, 2011).  

Ítrekað hefur verið rætt um að bæta þurfi ímynd iðn- og verknáms og iðngreina á 

Íslandi (forsætisráðuneytið, 2011; Elsa Eiríksdóttir, 2012, mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2014a, Elín Thorarensen, 2014; Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; 

Samiðn, e.d.; Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2015). Nú síðast í nýjum 

kjarasamningum Samiðnar og Samtaka atvinnulífsins frá árinu 2015 má sjá bókun um 

eflingu starfsgreina. Þessa bókun var einnig að finna í síðustu kjarasamningum, en ekki 

náðist að vinna hana og hún var því aftur sett fram í nýjum kjarasamningum. Í bókuninni 

kemur fram að aðilar séu sammála um að til þess að laða að ungt fólk í iðngreinar þá 

skuli taka upp samstarf til þess að efla og bæta ímynd iðngreina (Samiðn, e.d.).  

Eins og áður sagði hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á ímynd iðn- og 

verkgreina á Íslandi þrátt fyrir að áhugi og umræða hafi verið mikil í gegnum tíðina. Þó 

eru til nokkrar kannanir sem fara inn á þetta efni. Til dæmis réðst Samiðn árið 2002 í 

verkefni sem hét Ímynd starfsgreina. Markmið verkefnisins var að skoða ímynd 

iðnaðarmanna og iðnmenntunar meðal almennings ásamt því að skoða hvaða ímynd 

iðnaðarmenn hafa á sjálfum sér. Framkvæmdar voru tvær skoðanakannanir, önnur 

meðal tæplega 200 trúnaðarmanna innan Samiðnar, hin var framkvæmd meðal tæplega 

700 iðnnema. Að auki voru tekin viðtöl við tæplega 100 einstaklinga. Það voru starfandi 

iðnaðarmenn, ungt fólk sem var ekki í iðnnámi og eldra fólk utan iðngeirans. Samkvæmt 
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niðurstöðum mátti sjá að 37% trúnaðarmanna töldu ímynd iðnaðarmanna vera 

jákvæða, 28% töldu hana vera neikvæða og um 36% trúnaðarmanna voru hlutlausir. Því 

má segja að ekki sé um afgerandi upplifun að ræða, en hins vegar sýndu tölur að 93% 

trúnaðamanna töldu mikilvægt að bæta þyrfti ímynd iðnaðarmanna og svipaður fjöldi 

taldi líklegt að hægt væri að bæta ímyndina. Þegar iðnnemar voru spurðir út í ímynd 

iðnaðarstarfa mátti sjá að 45% þeirra töldu ímyndina vera jákvæða, 38% voru óákveðnir 

og 17% töldu hana neikvæða. Þá töldu tveir af hverjum þremur að mikilvægt væri að 

breyta áliti á iðnnámi. Samkvæmt skýrslunni voru helstu eiginleikar, sem stuðla að 

jákvæðri ímynd iðngreinanna, sjálfstæði, sveigjanleiki, fagmennska og heiðarleiki. Helstu 

eiginleikar sem stuðla að neikvæðri ímynd voru fúsk, óheiðarleiki, almenn viðhorf og 

undanskot frá skatti (Hallgrímur Óskarsson, 2002). 

Árið 2006 gerðu Rannsóknir og ráðgjöf könnun fyrir Samtök iðnaðarins með það að 

markmiði að varpa ljósi á viðhorf ungs fólks til iðn- og starfsnáms, á ímynd iðnfyrirtækja 

og á ímynd starfa í iðnaði. Settir voru saman tveir sjö manna rýnihópar, annar hópurinn 

var meðal ungs fólks í iðn- og starfsnámi, hinn hópurinn var meðal ungs fólks sem var 

ekki í iðn- og starfsnámi. Þegar þeir einstaklingar sem ekki voru í iðn- eða starfsnámi 

voru spurðir um viðhorf til starfa í iðgreinum mátti sjá að þeir þekktu almennt lítið til 

iðngreina og það voru þá helst störf hársnyrta og smiða sem þeir þekktu. Flestir töldu 

iðngreinar slítandi og erfið störf, ásamt því að vera ófjölskylduvæn vegna mikillar vinnu. 

Einnig töldu þeir að slys og líkamleg tjón væri sterkur áhættuþáttur við iðngreinar. Þá 

var sú ímynd sterk af iðngreinum að þær væru fyrir fólk sem stæði sig illa í námi. Að auki 

töldu þeir að auka þyrfti kynningu á iðnnámi í grunn- og framhaldsskólum. Hins vegar 

voru einnig jákvæð viðhorf til iðngreina meðal þessa hóps, til dæmis töldu þeir að þetta 

gætu verið skemmtileg og skapandi störf og að árangurinn væri mjög sýnilegur. Eins 

töldu þeir að tekjumöguleikar iðnaðarmanna væru ekki síðri en annarra starfa ef 

einstaklingar væru duglegir að vinna. Flestir töldu þeir að ímynd iðnfyrirtækja væri ekki 

sterk og að nemalaunin og „skítastörf“ hefðu neikvæð áhrif á ímyndina. Þegar 

einstaklingarnir sem voru í iðn- og verkgreinum voru spurðir um viðhorf til iðngreina 

mátti sjá að flestir töldu iðnaðarstörf vera skapandi og fjölbreytileg verkefni. Þá töldu 

þeir að tekjumöguleikar væru ekki síðri en annarra starfa og að atvinnutækifæri væru 

meiri meðal iðngreina en starfa sem krefjast háskólamenntunar. Hins vegar var þessi 

hópur á sama máli og hinn hópurinn og taldi að iðnaðarstörf væru líkamlega erfið störf 
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og að þar væri lengri vinnutími en hjá háskólamenntuðum. Þá höfðu iðnfyrirtæki ekki 

góða ímynd og þá sérstaklega stærri fyrirtæki. Einnig töldu þeir að lág nemalaun gæfu 

iðngreinum slæma ímynd og hefði fráhrindandi áhrif. Að auki taldi þessi hópur eins og 

hinn að auka mætti kynningu á iðn- og verknámi í grunn- og framhaldsskólum (Arney 

Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2006).  

Árið 2012 lét Iðan fræðslusetur gera fyrir sig skýrslu þar sem markmiðið var að kanna 

hug iðnaðarmanna til ýmissa þátta í starfi sínu. Könnunin náði til rúmlega 2.000 sveina 

sem höfðu útskrifast á árunum 1980−2009. Af þeim sem svöruðu voru tveir þriðju hlutar 

þeirra sem störfuðu enn við faggrein sína. Eins mátti sjá að mikill meirihluti svarenda var 

ánægður í starfi sínu eða um 87%. Þannig voru þrír af hverjum fjórum sem myndu mæla 

með iðngrein sinni við ungt fólk sem væri að hefja nám. Eins voru langflestir stoltir af 

starfi sínu (Þóra Ásgeirsdóttir, Þorlákur Karlsson, Helga Lára Haarde, Eydís Björnsdóttir 

og Ævar Þórólfsson, 2012). 

Í meistararitgerð Unu Guðrúnar Einarsdóttur (2014) skoðaði hún viðhorf nemenda 

sem voru í iðnnámi. Hún skoðaði hvert hlutverk grunnskólans var í því að móta viðhorf 

þeirra ásamt því að kanna hvort viðmælendur hefðu notið stuðnings við námsval sitt. Að 

auki skoðaði hún hvernig viðhorf samfélagsins til iðn- og verknáms birtist þeim. 

Niðurstöður hennar bentu til þess að iðnnemar upplifa að ekki sé nægileg áhersla lögð á 

list- og verkgreinar í grunnskólum og að veita ætti slíkum greinum meiri tíma og vægi. 

Eins upplifa iðnnemar að auka þurfi tækifæri nemenda til þess að kanna áhugasvið og 

sjá hvar hæfileikar þeirra liggja á sviði verkgreina. Þá þurfi að auka almenna þekkingu á 

því í hverju iðnnám felst, því iðnnemar upplifa að almennt sé ekki mikil þekking á 

iðnnámi og viðhorf til þess sé neikvætt. 

4.7 Mælingar á ímynd 

Ímyndamælingar eiga uppruna sinn að rekja til rannsókna á huglægum myndum 

(imaginary) innan sálfræðinnar (Echtner og Ritchie, 1991). Töluvert hefur verið skrifað 

um uppruna ímyndar ásamt mikilvægi ímyndar og mælingar á henni (Barich og Kotler, 

1991). Þá eru fræðimenn almennt sammála um að ímynd sé margþætt hugtak en það 

skorti hins vegar samstöðu um það hvernig sé best að mæla það (Barich og Kotler, 1991; 

Martines, Polo og Chernatony, 2008; Stern, Zinkhan og Jaju, 2001). Helsti ávinningur af 

reglulegum ímyndamælingum eru að með þeim geta fyrirtæki snemma greint 
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óheppilegar ímyndabreytingar og þannig brugðist við í tíma. Einnig geta fyrirtæki greint 

lykilhegðun þar sem hæfni þess er verri en hjá samkeppnisaðila og unnið að því að bæta 

þann þátt. Að auki getur fyrirtæki greint hegðun þar sem það gerir betur en 

samkeppnisaðilar og getur fjárfest í þeim styrkleikum enn frekar. Þannig geta fyrirtæki 

áttað sig á því hvort réttar aðgerðir hafa bætt ímyndina (Barich og Kotler, 1991).  

Til þess að ná fram heildstæðri þekkingu í félagsvísindum er gott að blanda saman 

aðferðum, það er að nota bæði megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir 

(Neuman, 2011). Almennar aðferðir til mælinga á ímynd hafa verið byggðar á tvenns 

konar aðferðum, stöðluðum (megindlegar rannsóknir) og óstöðluðum (eigindlegar 

rannsóknir) rannsóknaraðferðum. Þá er gott að byrja á því að beita óstöðluðum 

rannsóknaraðferðum til undirbúnings fyrir staðlaða rannsóknaraðferð (Echtner og 

Ritchie, 1991).  

Þegar notast er við óstaðlaðar eða eigindlegar rannsóknaraðferðir er verið að fá 

innsýn í félagslegan veruleika og fá sameiginlegar merkingar. Gögnin sem safnað er í 

eigindlegum rannsóknum eru þau að skoðaðir eru atburðir eða samskiptaferli. Í 

eigindlegum rannsóknum er ekki unnið með staðlaðar mælingar heldur er verið að fá 

innsýn inn í sjónarhorn eða táknkerfi fólks, þ.e. þá er verið að setja sig inn í reynsluheim 

og aðstæður fólks og eru þátttakendur oftast fáir (Neuman, 2011). Þegar notast er við 

óstaðlaðar rannsóknaraðferðir til þess að mæla ímynd er gott að styðjast við rýnihópa 

eða opnar spurningar (Hooley, Shipley og Krieger, 1988; Echtner og Ritchie, 1991). Þá 

eru eiginleikar ímyndar ekki settir fram fyrirfram heldur fá þátttakendur frelsi til að tjá 

skoðun sína og viðhorf til rannsóknarefnisins. Innihaldsgreining og annars konar 

úrvinnsla er svo notuð til að ákvarða vídd ímyndarinnar. Þannig er hægt að fá heildræna 

mynd af ímynd ásamt því að fanga einstaka eiginleika og blæ. Hins vegar er nákvæmni 

upplýsinga frá óstaðlaðri rannsóknaraðferð algjörlega háð þátttakendum og getur því 

verið mjög breytileg ásamt því að vegna eðli eigindlegra gagna er tölfræðileg greining 

takmörkuð og því ekki hægt að bera saman gögn (Echtner og Ritchie, 1991).  

Þegar staðlaðri eða megindlegri rannsóknaraðferð er beitt er markmiðið að safna 

hlutlausum staðreyndum, þá er búið að ákveða fyrirfram hvað skal mæla. Gögnin sem er 

safnað eru breytur og tölulegar mælingar. Í megindlegum rannsóknum byggist allt á 

áreiðanleika og stöðlun. Til þess að geta borið hlutina saman þarf alltaf að mæla eins. 
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Sjónarhorn í megindlegum aðferðum er alhæfanlegt og unnið er með almennar 

kenningar. Greining gagna byggist á tengslum milli breyta og tíðnitölum og í 

megindlegum rannsóknum eru margir þátttakendur (Neuman, 2011). Þegar notast er 

við staðlaða rannsóknaraðferðir til þess að mæla ímynd eru ýmsir eiginleikar ímyndar 

tilgreindir fyrirfram og felldir inn í staðlað mælitæki. Yfirleitt er notast við mælitæki sem 

hefur merkingarfræðilegan mismun eins og til dæmis Likert-kvarða. Varan sem um ræðir 

er svo metin af þátttakendum eftir öllum þeim eiginleikum sem settir eru fram og út frá 

því er hægt að fá fram ímynd þess sem rannsakað er (Ferber, 1974). Með því að nota 

staðlaða rannsóknaraðferð við mælingu á ímynd er auðvelt að stjórna, kóða og greina 

niðurstöður. Að auki auðveldar slík rannsóknaraðferð samanburð milli vara eftir þeim 

eiginleikum sem skoðaðir eru. Með staðlaðri rannsóknaraðferð eru þátttakendur 

þvingaðir til að hugsa um ímynd vörunnar út frá þeim eiginleikum sem settir eru fram. 

Kvarðar eru ekki hannaðir til þess að mæla einstök sérkenni þess sem rannsakað er, 

heldur fremur til að ná fram almennum og sameiginlegum eiginleikum. Það hvernig þeir 

eiginleikar sem mældir eru með staðlaðri aðferðafræði eru valdir, getur haft 

mismunandi áhrif á niðurstöður mælingarinnar (Echtner og Ritchie, 1991). Ef 

eiginleikarnir eru líklegir til að vera mjög margir og fjölbreyttir gæti verið nauðsynlegt að 

framkvæma umfangsmikla rannsóknarvinnu til þess að finna út hvaða eiginleikar eiga 

við (Hooley, Shipley og Krieger, 1988). Mikilvægt er að vanda til verka í byrjunarferli 

rannsóknarinnar þar sem allir tilheyrandi eiginleikar verða að koma fram til þess að ná 

fram hinni réttu ímynd (Echtner og Ritchie, 1991).  

4.7.1 Vörukort  

Vörukort (perceptual mapping) er aðferðafræði sem er mikið notuð í markaðsfræði og 

er ein af þróuðustu rannsóknaraðferðum þeirra fræða (Lilien og Rangaswamy, 2003; 

Þórhallur Guðlaugsson, 2003; 2005; Þórhallur Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 

2010). Aðferðafræðin gengur út á það að greina og skilja hvernig neytendur skynja 

ákveðna vöru. Orðið vörukort er þó ekki alltaf nægilega lýsandi (Þórhallur Guðlaugsson, 

2005) því varan getur verið hvað sem er, til dæmis þjónusta, neysluvörur, vefsíður, fólk, 

skipulagsheildir, stofnanir eða fólk (Þórhallur Guðlaugsson, 2003). Í þessari rannsókn er 

til að mynda varan starfsstétt. Til þess að fyrirtæki eða stofnanir geti staðsett sig á 

viðeigandi og eftirsóknarverðum stað á markaði, er nauðsynlegt að stofnanir lýsi fyrir 
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vænlegum viðskiptavinum hvernig þeirra vara aðgreinir sig frá samkeppnisvörum. 

Þannig getur fyrirtækið eða stofnunin reynt að ná samkeppnisforskoti og höfðað betur 

til vænlegra viðskiptavina (Festervand, 2000).  

Með notkun vörukorts er hægt að fá mynd af markaðnum og þannig fá upplýsingar 

um það hver skynjun vara er út frá tilteknum eiginleikum (Þórhallur Guðlaugsson, 2005; 

Lilien og Rangaswamy, 2003). Niðurstöður vörukorta sýna til dæmis hverjir eru helstu 

samkeppnisaðilar, þær gefa einnig sterka vísbendingu um ímynd vörunnar ásamt því 

hvernig eigi að staðsetja vöruna á markaði (Þórhallur Guðlaugsson og Friðrik 

Eysteinsson, 2010). Því getur notkun vörukorta verið góð leið til þess taka ákvarðanir í 

markaðsmálum (Festervand, 2000). Niðurstöður vörukorta geta einnig sýnt fram á 

veikleika vörunnar og þannig getur skapast tækifæri til vöruþróunar. Þá er einnig hægt 

að nýta kortið til þess að skoða hvort ólíkir hópar skynji vöruna með ólíkum hætti, til 

dæmis hvort munur sé á ímynd vörunnar hjá konum og körlum eða þeim sem eldri eru 

og yngri (Þórhallur Guðlaugsson, 2003). 

Þeir eiginleikar sem meta á vöruna út frá geta verið mjög mismunandi og þeir geta 

verið bæði jákvæðir og neikvæðir. Þá skiptir máli þegar búið að er að velja þá eiginleika 

sem á að meta vöruna út frá að þeir lýsi vel viðkomandi vöru (Þórhallur Guðlaugsson og 

Friðrik Eysteinsson, 2010). Það er hægt að fara ýmsar leiðir til þess að finna eiginleikana 

eins og til dæmis með því að halda rýnihóp eða spyrja opinna spurninga (Echtner og 

Ritchie, 1991). Þá er gott að byrja með fleiri eiginleika en færri og nýta svo aðferðafræði 

vörukorts til þess að fækka þeim (Þórhallur Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 2010). 

Þegar búið er að velja þá eiginleika sem á að mæla, eru þeir settir upp í spurningalista 

sem er alla jafna á jafnbilakvarða (Lilien og Rangaswamy, 2003). Svarendur taka svo 

afstöðu til vörunnar og meta þá hversu vel eða illa þeir telja hvern eiginleika eiga við 

hverja vöru. Þannig er hver vara metin út frá öllum þeim eiginleikum sem notaðir eru 

(Þórhallur Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 2010). Þá eru meðaltöl allra svara sett inn 

í tvívíða matrixu þar sem vörurnar eru settar fram í dálka og eiginleikarnir í línur. Það er 

svo meðaleinkunn hvers eiginleika til tiltekinnar vöru sem ræður staðsetningu og 

ákvarðar lengd línanna á kortinu (Þórhallur Guðlaugsson, 2005).  
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Mynd 1. Dæmi um vörukort (Þórhallur Guðlaugsson, 2009). 

Á mynd 1 má sjá dæmi um vörukort og til þess að lesa úr slíku korti þarf að huga að 

nokkrum þáttum. Í fyrsta lagi þarf að huga að áreiðanleika niðurstaðna, en hann er hægt 

að sjá með því að kanna hvort andstæðir eiginleikar stefna í andstæðar áttir. Í öðru lagi 

þarf að líta til eiginleikalínanna, þ.e. lengdar línanna sem segir til um það hvort sá 

eiginleiki sé afgerandi og hversu vel hann greinir milli varanna sem er verið að skoða. 

Þannig gefur löng eiginleikalína til kynna að svarendur skynji þann eiginleika sem mjög 

afgerandi eiginleika. Í þriðja lagi þarf einnig að huga að staðsetningu varanna gagnvart 

eiginleikalínunum. Því fjær miðju sem varan lendir og því meiri sem nálægð vörunnar er 

gagnvart löngum eiginleikalínum, því meira afgerandi er aðgreiningin út frá viðkomandi 

eiginleika. Í fjórða lagi er einnig mikilvægt að lesa eiginleikalínurnar í báðar áttir þótt 

aðeins annar vektorinn sé sjáanlegur (Lilien og Rangaswamy, 2003). Hægt er að ímynda 

sér að eiginleikalínan fari þvert yfir kortið, en ekki aðeins út frá miðju. Slík staðsetning 

gefur til kynna neikvæða skynjun með tilliti til þess eiginleika (Þórhallur Guðlaugsson, 

2003). Gott dæmi um það væri til dæmis samkvæmt mynd 2, þegar eiginleikinn 

vinnusemi er lesinn í báðar áttir, þá tengjast viðskiptafræðingar síst við þann eiginleika 

og þykja því ekki vinnusamir í huga svarenda. Í fimmta lagi þarf einnig að skoða hornið 

milli eiginleikalínanna sem gefur mikilvægar upplýsingar. Ef hornið milli eiginleikalínanna 

er lítið, bendir það til þess að mikil fylgni sé á milli viðkomandi eiginleika. Þannig eru þeir 

eiginleikar tengdir eða að þeir hafi svipaða merkingu í huga svarenda (Lilien og 

Rangaswamy, 2003). 
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Vörukort til mælinga hafa verið nýtt í mörgum íslenskum rannsóknum. Til dæmis 

notaði Lovísa Rut Ólafsdóttir (2010) vörukort til þess að mæla orðspor farsímafyrirtækja 

á Íslandi. Edda H. Austmann Harðardóttir (2011) nýtti sér vörukort þar sem hún skoðaði 

markaðsáherslur meðal íslenskra listastofnana. Guðmundur Þórir Þórisson (2015) 

skoðaði staðfærslu og ímynd olíufélaga á Íslandi. Þá notaði Margrét Sigurjónsdóttir 

(2010) vörukort til þess að mæla ímynd Íslands í kjölfar bankahrunsins haustið 2008. Elfa 

Björk Erlingsdóttir (2009) gerði mælingu á ímynd sveitarfélaga. Þórhallur Örn 

Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson (2010) nýttu sér vörukort til þess að mæla ímynd 

banka. Að auki gerði Kristín Elfa Axelsdóttir (2013) mælingu á ímynd löggiltra 

endurskoðenda.  

4.7.2 Valkort  

Valkort (preferance map) er aðferðafræði sem er hluti af greiningarforriti Lilien og 

Rangaswamy (2003). Skynjun getur í grundvallaratriðum verið ólík vali, því er lagt upp 

með þá forsendu að svarendur sem deila sameiginlegri skynjun á mismunandi vörum 

(sem í þessari rannsókn er starfsstétt) gætu valið þessar vörur á mjög ólíkan hátt. 

Svarendur gætu til að mynda skynjað Volvo sem öruggasta bíllinn án þess að velja það 

endilega að kaupa hann (Lilien og Rangaswamy, 2003). Hægt er að styðjast við valkort 

sem einnig setur upplýsingar fram á myndrænan hátt til þess að sjá val svarenda ásamt 

því að sjá hvaða vöru svarendur taka fram yfir aðra (Marketing engineering for excel, 

e.d.). 

4.7.3 Sameiginlegt kort  

Til þess að hægt sé að sýna bæði val og skynjun svarenda á sama korti er hægt að nota 

sameiginlegt kort (joint-space map). Með því að nota slíka aðferð er hægt að meta 

hversu vænlegt það er að endurskoða það hvar þú vilt staðsetja þína vöru (sem í þessari 

rannsókn er starfsstétt) á markaði og fengið innsýn í það hvaða eiginleikum þarf að 

breyta til þess að geta fært vöruna þína á ákjósanlegan stað á vörukortinu (Lilien og 

Rangaswamy, 2003). Sameiginlegt kort leggur saman val og skynjun svarenda á einu 

korti. Valkort sýnir val allra svarenda með vektorlínu, eða vallínu, og þegar lesa á úr 

kortinu má sjá bæði val svarenda og skynjun, þéttu línurnar eru vallínurnar. Þær sýna þá 

átt sem val svarenda snýr að á kortinu. Styrkur valsins eykst eftir því sem línan fjarlægist 

upphafspunkt hennar. Lengd línunnar gefur til kynna breytileika þess hvernig val 
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svarenda er sett fram á kortinu. Því lengri sem línan er, því betur nær kortið að skýra val 

svarenda (Marketing engineering for excel, e.d.). 
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5 Aðferð 

Í þessum kafla verður farið yfir framkvæmd rannsóknarinnar. Í fyrstu verður greint frá 

því hvaða rannsóknaraðferðum var beitt við rannsóknina ásamt því að gerð verður grein 

fyrir þátttakendum hennar. Þá verður mælitækjum rannsóknarinnar gerð skil ásamt því 

að fjallað verður um framkvæmd rannsóknarinnar og úrvinnslu gagna. 

5.1 Rannsóknaraðferð 

Til þess að fá heildstæða þekkingu á því viðfangsefni sem til rannsóknar er og til þess að 

fá svör við rannsóknarspurningum getur verið gott að blanda saman 

rannsóknaraðferðum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013; Neuman, 2011; Echtner and Ritchie, 

1991). Við mælingar á ímynd er almennt byggt á blönduðum aðferðum þar sem 

eigindlegum rannsóknaraðferðum er gjarnan beitt við undirbúning fyrir megindlegar 

rannsóknaraðferðir (Echtner og Ritchie, 1991). Í þessari rannsókn var blandaðri 

aðferðafræði beitt þar sem stuðst var bæði við eigindlega og megindlega 

rannsóknaraðferð við gagnaöflun og gagnagreiningu. 

Í fyrstu var notast við rýnihópa sem er eigindleg rannsóknaraðferð. Rýnihópar eru oft 

notaðir með öðrum rannsóknaraðferðum eins og viðtölum eða könnunum. Rýnihópar 

eru gagnleg leið til þess að ná fram áliti eða viðhorfi (Esterberg, 2002). Þannig er reynt 

að komast að því sem ekki er hægt ná fram með beinu áhorfi, eins og tilfinningum, 

hugsunum og viðhorfi (Merriam, 2009). Rýnihópar eru hentugir þar sem hægt er að 

safna miklu magni af gögnum á tiltölulega stuttum tíma og kostnaður lítill (Esterberg, 

2002). Því voru rýnihóparnir mikilvægur þáttur í undirbúningsvinnu og við val á þeim 

eiginleikum sem nota átti í könnun 1 og 2. Mikilvægt er að þátttakendum rýnihópa líði 

vel í návist hvers annars þannig að þeir geti tjáð viðhorf sín og skoðanir. Huga þarf að 

valdastöðu þátttakenda svo ekki fari fram ritskoðun á skoðunum áður en þær eru settar 

fram eða að hóphugsun myndist (groupthinking) (Esterberg, 2002). Yfirleitt er talið að 

hentug stærð rýnihóps sé allt að tíu manns (Esterberg, 2002; Merriam, 2009) og að 

þátttakendur þekkist ekki (Merriam, 2009). Þá geta rýnihópaviðtöl verið meira eða 

minna stöðluð (Esterberg, 2002). 

Í rannsókninni var einnig notast við spurningalistakannanir sem er megindleg 

rannsóknaraðferð. Það sem einkennir megindlega aðferðafræði er að um er að ræða 
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staðlaða aðferð þar sem upplýsingar eru tölulegar og þeim safnað á hlutlægan hátt og 

við túlkun og úrvinnslu eru notaðar tölfræðilegar aðferðir. Með slíkri aðferðafræði er 

meðal annars hægt að finna tengsl milli breyta, meðaltöl og dreifingu á breytum 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Spurningalistakannanir eru algengasta gagnaöflunarleið í 

félagsvísindum og henta vel rannsóknarspurningum sem eru einstaklingsmiðaðar 

skoðanir eða hegðun. Hægt er að spyrja til dæmis um afstöðu, viðhorf, hegðun eða 

skoðanir (Neuman, 2011). Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að ná til fjölda 

einstaklinga og mæla hver ímynd iðngreina væri samanborið við ímynd starfsstétta sem 

krefjast háskólamenntunar í huga svarenda. Ásamt því að skoða hvort sú ímynd gæti 

mögulega haft fælandi áhrif á þá sem eru að velja sér nám. 

5.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari rannsókn skiptast í fimm hópa. Í eigindlega rannsóknarhlutanum 

voru tveir hópar. Hópur eitt var rýnihópur sem samanstóð af fimm einstaklingum sem 

ekki voru með iðnmenntun. Hópur tvö var annar rýnihópur sem samanstóð einnig af 

fimm einstaklingum, en þeir voru iðnmenntaðir. Í báðum rýnihópum var aldur á breiðu 

bili og kynjahlutföll voru þrjár konur og tveir karlar í öðrum hópnum og þrír karlar og 

tvær konur í hinum.  

Í megindlega rannsóknarhlutanum voru þrír hópar. Fyrsti hópurinn samanstóð af 49 

einstaklingum sem tóku þátt í forkönnun sem var liður í vali á eiginleikum fyrir könnun 1 

og 2. Notast var við hentugleikaúrtak í gegnum Facebook. Hentugleikaúrtak 

(convenience sample) er úrtak þar sem þeir einstaklingar sem eru tiltækir eða nálægir 

eru valdir til þess að taka þátt (Neuman, 2011). Konur voru 61% þátttakenda og karlar 

39%. Flestir þátttakendur voru á aldrinum 31−40 ára og var menntun þátttakenda 

nokkuð dreifð.  

Annar hópurinn var þátttakendur í könnun 1 þar sem einnig var notast við 

hentugleikaúrtak í gegnum Facebook við framkvæmd rannsóknar. Alls voru 540 

einstaklingar sem tóku þátt í rannsókninni, en eftir hreinsun gagna voru eftir 437 gild 

svör. Af þeim voru konur 279 (64%) og karlar 158 (36%), tíu (2%) einstaklingar gáfu ekki 

upp kyn sitt. Aldur þátttakenda var mældur frá 20 ára og yngri til 61 árs og eldri. Flestir 

þátttakendur voru á aldurbilinu 31−40 ára eða 149 (34%) einstaklingar. Þátttakendur 

sem voru á aldursbilinu 21−30 ára voru 73 (17%) og aðeins sex (1%) þátttakendur sem 
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voru 20 ára og yngri tóku þátt. Næstflestir þátttakendur voru á aldursbilinu 41−50 ára, 

eða 120 (27%). Þá voru 58 (13%) þátttakendur á aldursbillinu 51−60 ára og 31 (7%) 

þátttakandi sem voru 61 árs og eldri. Sex (0,7%) einstaklingar gáfu ekki upp aldur sinn. 

Spurt var um hæsta menntunarstig þátttakenda og voru flestir þátttakendur í 

könnuninni með Bachelor-gráðu eða 138 (32%) einstaklingar. Þeir sem höfðu lokið 

meistaragráðu í háskóla voru 107 (24%) og þeir sem voru með diplóma sem hæsta 

menntunarstig voru 31 (7%). Alls tóku 123 (28%) einstaklingar þátt sem voru með 

framhalds-, menntaskóla eða iðnnám sem hæsta stig menntunar og aðeins 21 (5%) 

þátttakandi hafði lokið grunnskóla sem hæsta stig menntunar. Þá merktu 18 (4%) 

einstaklingar við annað og sex (0,7%) einstaklingar gáfu ekki upp menntun.  

Þriðji hópurinn var þátttakendur í könnun 2 sem send var út af fyrirtækinu Markaðs- 

og miðlarannsóknir (MMR). Alls voru 967 einstaklingar sem tóku þátt í könnuninni. Af 

þeim voru konur 487 (50%) og karlar 489 (50%). Aldur þátttakenda var mældur frá 18 

ára til 82 ára. Flestir voru þátttakendur á bilinu 18−29 ára eða 284 (29%). Þátttakendur á 

aldursbilinu 30−39 ára voru 170 (17%) og þátttakendur á aldursbilinu 40−49 ára voru 

178 (18%). Þá voru 152 (16%) þátttakendur á aldursbilinu 50−59 ára og 123 (13%) 

þátttakendur á aldursbilinu 60−69 ára. Loks voru 70 (7%) þátttakendur 70−82 ára. Spurt 

var um menntun þátttakenda og voru 251 (26%) þátttakandi með grunnskólapróf sem 

hæsta menntunarstig. Þá voru 208 (21%) þátttakendur með starfs- eða iðnnám sem 

hæsta stig menntunar og 159 (16%) þátttakenda með stúdentspróf og loks 353 (36%) 

þátttakendur sem voru með háskólapróf. Að lokum var spurt um búsetu þátttakenda og 

voru 597 (61%) þátttakendur af höfuðborgarsvæðinu og 379 (39%) þátttakendur af 

landsbyggðinni. 

5.3 Mælitæki og framkvæmd 

Til þess að mæla ímynd iðngreina í samanburði við starfsgreinar sem krefjast 

háskólamenntunar var notast bæði við spurningalistakönnun og vörukort. Rannsakandi 

valdi að nota vörukort þar sem slík aðferð getur gefið mynd af stöðu ímyndar 

iðngreinanna út frá veikleikum og styrkleikum þeirra og um leið sýnt rannsakanda hvort 

og þá um leið hvernig þurfi að færa ímynd viðkomandi iðngreinar til. Út frá þeirri 

greiningu eru skilaboðin skilgreind og staðfærsla ákveðin.  
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Við val á þeim greinum sem átti að mæla var ákveðið að velja þrjár iðngreinar sem 

fulltrúa iðngreina í rannsókninni. Eins og áður hefur komið fram eru til 60 löggiltar 

iðngreinar á Íslandi og aðsókn í þessar iðngreinar er mjög misjöfn og greinarnar því 

misstórar. Því var ákveðið að velja iðngreinar sem væru fjölmennar til þess að auka líkur 

á því að þátttakendur þekktu til þessara iðngreina og gætu því tekið afstöðu til þeirra 

spurninga sem lagðar yrðu fyrir. Það sama á við um þær greinar sem krefjast 

háskólamenntunar sem valdar voru til þess að vera til viðmiðunar í rannsókninni. Eins 

var mikilvægt að þær háskólagreinar sem valdar voru gætu verið greinar sem 

hugsanlega væru í samkeppni við iðngreinarnar ásamt því að hugsað var fyrir 

kynjasjónarmiðum.  

Þá var stuðst við forritin Excel og SPSS við tölfræðilega úrvinnslu til þess að undirbúa 

gögn til að setja inn í staðfærsluforritið. Staðfærsluforritið kallar svo fram niðurstöður á 

myndrænan hátt og sýnir með vörukorti. Þannig má sjá mynd af þeim starfsstéttum sem 

mældar eru út frá fyrirframgefnum eiginleikum. 

5.3.1 Eigindleg aðferðafræði  

Fyrstu skref rannsóknarinnar var undirbúningur og val á eiginleikum fyrir spurningalista. 

Markmiðið var að reyna fá fram þá eiginleika sem einstaklingar tengja við hverja 

starfsstétt. Taldi rannsakandi ákveðna hættu á að ritskoðun og hóphugsun gæti átt sér 

stað, því var ákveðið að halda tvo rýnihópa þann 2. nóvember 2015. Í fyrri rýnihópnum 

voru þátttakendur iðnmenntaðir einstaklingar og í seinni rýnihópnum voru þátttakendur 

einstaklingar sem ekki voru iðnmenntaðir. Þátttakendur í hvorum rýnihópi fyrir sig voru 

fimm talsins og þekktust ekki. Notast var við fremur staðlaða aðferð þar sem 

þátttakendur voru beðnir að svara fyrirframákveðnum spurningum með það að 

markmiði að reyna ná fram þeim eiginleikum sem einstaklingar tengja við hverja 

starfsstétt. Spurt var hvað væri fyrsta orðið sem kæmi upp í huga þeirra þegar þeir 

hugsuðu um hverja starfsstétt. Rannsakandi skrifaði niður alla þá eiginleika sem komu 

fram í rýnihópunum. Eftir viðtöl við rýnihópa var ákveðið að nota 25 eiginleika sem voru: 

 Nákvæmni  Heilindi 

 Vinnusemi  Hraustleiki 

 Traust  Greind 

 Græðgi  Efnishyggja 

 Skipulögð vinnubrögð  Samfélagslegt mikilvægi 
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 Virðing  Spennandi 

 Samskiptahæfni  Metnaður 

 Spilling  Námstregða 

 Fúsk  Óhreinleiki 

 Siðgæði  Skapandi 

 Erfiði  Greinandi 

 Formfesta  Sjálfstæði 

 Fagleg vinnubrögð 
 

Framangreindir eiginleikar voru notaðir til að hanna forkönnun sem er liður í frekari 

undirbúningi á vali á þeim eiginleikum sem nota á í könnunum 1 og 2. 

5.3.2 Megindleg aðferðafræði  

Notast var við þrjár spurningalistakannanir í þessari rannsókn. Fyrst var notaður 

spurningalisti sem notaður var til undirbúnings fyrir kannanir 1 og 2. Því næst voru 

notaðir tveir spurningalistar sem settir voru fram í könnununum sjálfum. Eins og áður 

hefur komið fram er mikilvægt að vanda undirbúning og val á þeim eiginleikum sem 

nota skal. Þá er oft gott að byrja með fleiri eiginleika en færri og nota aðferðafræði 

vörukorts til að fækka þeim (Þórhallur Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 2010). 

5.3.2.1 Forkönnun 

Forkönnun er liður í frekari undirbúningi fyrir kannanir 1 og 2. Markmiðið með 

forkönnuninni var að fækka og meta eiginleikana fremur en að mæla ímynd 

starfsgreinanna. Forkönnunin var sett upp í forriti sem heitir Survey Monkey og var send 

út 3. nóvember 2015 (sjá viðauka 1). Notast var við hentugleikaúrtak þar sem 

forkönnunin var send út í gegnum Facebook sem var talin góð leið til að ná til breiðs 

hóps þátttakenda. Forkönnunni fylgdi ávarp til þátttakenda þar sem tekið var fram hvert 

markmið rannsóknarinnar var, hver lengd hennar væri ásamt því að tekið var fram að 

við meðhöndlun gagna væri fyllsta trúnaðar gætt og að ekki væri hægt að rekja svör til 

einstaklinga. Alls svöruðu 49 einstaklingar könnuninni þar sem þátttakendur voru beðnir 

um að taka afstöðu til sex starfsgreina út frá 25 eiginleikum á 9 stiga Likert-kvarða, þar 

sem 1 táknaði „á mjög illa við“ og 9 táknaði „á mjög vel við“. Svarendur voru einnig 

beðnir um að svara því af hvaða kyni þeir voru, á hvaða aldri og hvert hæsta stig 

menntunar þeirra væri. Þegar svör lágu fyrir voru meðaltöl svaranna reiknuð í Excel-

forriti, sett í staðfærsluforritið og niðurstöður birtar myndrænt með vörukorti. 
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5.3.2.2 Niðurstöður úr forkönnun 

Þegar fækka á eiginleikum er horft til þess hvernig eiginleikarnir birtast, hvort þeir 

skarast eða samræmast eða hvort þeir liggi þétt saman; það segir til um það hversu 

mikil fylgni er milli þeirra og því má fækka þeim eiginleikum þar sem mikil fylgni er. Þá er 

einnig horft til lengdar línanna, ef eiginleikar birtast í stuttum línum gera svarendur ekki 

mikinn greinarmun á starfsstéttum gagnvart þeim eiginleika (Þórhallur Guðlaugsson, 

2005). Til þess að meta áreiðanleika könnunarinnar er horft til þess hvort andstæðir 

eiginleikar birtast andstæðum megin á kortinu. Á mynd 2 má sjá að það myndast 

ákveðið langslag á kortinu þar sem iðngreinarnar lenda allar á svipuðum slóðum og 

starfsgreinarnar sem krefjast háskólamenntunar á svipuðum slóðum. Að auki eru þessir 

tveir starfaflokkar andstæðum megin á kortinu sem merkir að þátttakendur skynja þessa 

tvo starfaflokka með ólíka ímynd. 

 

Mynd 2. Niðurstöður úr forkönnun. 

Eiginleikarnir „námstregða“ og „greind“ lenda andstæðum megin á kortinu og gefur það 

til kynna áreiðanleika niðurstöðu forkönnunar. Voru því eiginleikararnir námstregða, 

vinnusemi, skipulögð vinnubrögð, heilindi og græðgi felld út þar sem þetta eru allt 

eiginleikar sem eiga sér andstæða eiginleika í könnuninni og því ekki þörf á að halda 

þeim inni þar sem línurnar eru lesnar í báðar áttir. Ákveðið var að halda inni andstæðu 
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eiginleikunum „trausti“ og „spillingu“ og „fúski“ og „faglegum vinnubrögðum“ til þess að 

geta lagt mat á áreiðanleika kannananna. Þegar horft var til lengdar línanna og þéttleika 

þeirra var ákveðið að fella út eiginleikana skapandi, sjálfstæði, greinandi, 

samskiptahæfni, formfesta, spennandi, nákvæmni og hraustleiki því þátttakendur í 

könnuninni gerðu hvorki mikinn greinarmun á starfsstéttunum út frá þessum 

eiginleikum né var mikil fylgni milli þeirra. Því stóðu eftir 12 eiginleikar: 

 Traust 

 Óhreinleiki 

 Metnaður 

 Erfiði 

 Virðing 

 Spilling 

 Samfélagslegt mikilvægi 

 Efnishyggja 

 Greind 

 Fúsk 

 Siðgæði 

 Fagleg vinnubrögð 

Framangreindir 12 eiginleikar voru notaðar í könnunum 1 og 2 þar sem þátttakendur 

voru beðnir um að taka afstöðu til starfsstéttanna sex úr frá þeim. 

5.3.2.3 Könnun 1 

Könnun 1 var sett upp í forriti sem heitir Questionpro og var send út 12. nóvember 2015 

á Facebook þar sem notast var við hentugleikaúrtak og stóð gagnaöflun til 20. nóvember 

2015 (sjá viðauka 2). Til þess að auka fjölbreytileika úrtaks var óskað var eftir því að sem 

flestir myndu deila könnuninni áfram og taka þátt. Könnuninni var deilt 153 sinnum á 

Facebook. Þá opnuðu 1.105 einstaklingar könnunina, af þeim voru 540 einstaklingar 

sem luku henni og eftir hreinsun gagna voru eftir 437 gild svör. Ekki er hægt að segja til 

um ábyggilegt svarhlutfall þar sem sami einstaklingur getur hafa opnað könnunina 

mörgum sinnum án þess að byrja á henni. Könnuninni fylgdi ávarp til þátttakenda þar 

sem tekið var fram hvert markmið rannsóknarinnar var, hver lengd hennar væri ásamt 

því að tekið var fram að við meðhöndlun gagna væri fyllsta trúnaðar gætt og að ekki 

væri hægt að rekja svör til einstaklinga. Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til 

sex starfsgreina út frá 12 eiginleikum á 9 stiga Likert-kvarða, þar sem 1 táknaði „á mjög 

illa við“ og 9 táknaði „á mjög vel við“. Að auki var sett fram spurning þar sem 

þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til þess, ef horft væri til þessara 

starfsgreina og ef þeir væru að velja sér nám í dag, hversu líklegt eða ólíklegt væri að 

þeir myndu velja hverja starfsgrein á 9 stiga Likert-kvarða, þar sem 1 táknaði „mjög 

ólíklega“ og 9 táknaði „mjög líklega“. Svarendur voru einnig beðnir um að svara því af 
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hvaða kyni þeir voru, á hvaða aldri og hvert hæsta stig menntunar þeirra væri. Þegar 

svör lágu fyrir voru gögnin sett upp í SPSS-forrit þar sem tölfræðileg úrvinnsla fór fram, 

gögn sett inn í staðfærsluforritið og niðurstöður birtar myndrænt með vörukorti og 

sameiginlegu korti. 

5.3.2.4 Könnun 2 

Könnun 2 var send út af MMR til þess að auka gæði rannsóknar þar sem hægt er að 

alhæfa yfir á þýði út frá úrtaki þeirra. Könnunin var send út 1. desember 2015 og stóð 

gagnaöflun til 7. desember 2015 (sjá viðauka 3). Úrtak könnunarinnar var 967 svarendur 

úr hópi álitsgjafa MMR. Álitsgjafar MMR eru Íslendingar, 18 ára og eldri og eru valdir 

með lagskiptu tilviljunarúrtaki (stratified random sampling) úr þjóðskrá. Lagskipt 

tilviljunarúrtak er algeng aðferð þar sem þýðinu er skipt í hópa, til dæmis eftir aldri, kyni 

eða búsetu, og svo velur rannsakandinn af tilviljun stök úr hverjum hópi, þannig er 

tryggt að úrtakið endurspegli þessa hópa (Neuman, 2011). 

Þessir 967 svarendur voru svo vigtaðir með aldri, kyni, menntun og staðsetningu 

(höfuðborgarsvæði og landsbyggð) út frá þýðisupplýsingum frá Hagstofu Íslands. 

Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til sex starfsgreina út frá 12 eiginleikum á 

kvarða þar sem svarmöguleikar voru „á ekki við þessa starfsstétt“, „á við þessa 

starfsstétt“ eða „á við enga starfsstétt“. Að auki var sett fram spurning þar sem 

þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til þess, ef horft væri til þessara 

starfsgreina og ef þeir væru að velja sér nám í dag, hversu líklegt eða ólíklegt væri að 

þeir myndu velja hverja starfsgrein. Notast var við 5 stiga Likert-kvarða þar sem 1 

táknaði „mjög ólíklegt“ og 5 táknaði „mjög líklegt“. Svarendur voru einnig beðnir um að 

svara því af hvaða kyni þeir voru, á hvaða aldri og hvert hæsta stig menntunar þeirra 

væri ásamt búsetu. Þegar niðurstöður lágu fyrir voru gögnin sett upp í SPSS-forrit þar 

sem tölfræðileg úrvinnsla fór fram, gögn sett inn í staðfærsluforritið og niðurstöður 

birtar myndrænt bæði á vörukorti og sameiginlegu korti. 

5.4 Úrvinnsla gagna 

Úrvinnsla gagna fór að mestu fram í Excel og SPSS. Þegar niðurstöður úr könnun 1 lágu 

fyrir, voru gögnin fyrst flutt yfir í Excel þar sem fyrsta hreinsun gagna fór fram. Af þeim 

540 svörum sem bárust var ákveðið að fjarlægja 54 svör einstaklinga sem ekki svöruðu 

öllum eiginleikaspurningunum. Að auki voru fjarlægð svör 49 einstaklinga sem greinilega 
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tóku ekki afstöðu í svörum sínum, til dæmis með því að gefa öllum sömu einkunn í öllum 

spurningunum, eftir stóðu þá gild svör 437 einstaklinga. Eftir hreinsun voru gögnin færð 

yfir í SPSS. Þar var í fyrstu skoðuð lýsandi tölfræði til þess að skoða eiginleika 

gagnasafnsins og svo var framkvæmd tölfræðileg úrvinnsla. Niðurstöður úr könnun 2 

voru afhentar frá MMR í formi SPSS og var búið að hreinsa gögnin. Fyrst var farið yfir 

lýsandi tölfræði gagnanna til þess að skoða eiginleika gagnasafnsins og að því loknu fór 

tölfræðileg úrvinnsla fram. Í báðum könnunum voru framkvæmd t-próf til þess að sjá 

hvort marktækur munur væri á milli starfsstétta í spurningu um val á starfsgrein og þá 

hvar munurinn lægi og voru prófin miðuð við 95% óvissu. Þegar tölfræðileg úrvinnsla úr 

báðum könnununum lágu fyrir voru gögnin keyrð í gegnum greiningarforrit sem sýnir 

niðurstöður á myndrænan hátt, bæði á vörukorti og sameiginlegu korti.   
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6 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar og rýnt í þær 

með hliðsjón af þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram. Um er að ræða 

niðurstöður tveggja rannsókna. Fyrst verður greint frá niðurstöðum könnunar 1 og 

niðurstöðum bakgrunnsbreyta gerð skil ásamt því að kynna niðurstöður vörukorts og 

valkorts. Því næst verða niðurstöður könnunar 2 kynntar þar sem byrjað verður á að 

skoða niðurstöður bakgrunnsbreyta, ásamt því að niðurstöður vörukorts og 

sameiginlegs korts verða kynntar. 

6.1 Niðurstöður úr könnun 1 

Hér á eftir verða niðurstöður könnunar 1 gerð skil. Fyrst verður farið yfir niðurstöður 

bakgrunnsbreyta, því næst verður rýnt í niðurstöður vörukorts og þær settar fram. 

Tafla 1. Bakgrunnur þátttakenda úr könnun 1. 

 

 

Eins og sjá má þegar tafla 1 er skoðuð eru kynjahlutföll þátttakenda (N=437) ekki jöfn, 

þar sem um 64% þátttakenda voru konur og 36% þátttakenda karlar. Þá voru 

þátttakendurnir flestir á aldursbilinu 31−40 ára eða um 34% og um 27% þátttakenda 

voru á aldursbilinu 41−50 ára. Fæstir þátttakendur voru 20 ára og yngri, eða 1%. Þegar 
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hæsta stig menntunar er skoðað má sjá að flestir þátttakenda eru með Bachelor-gráðu 

eða um 32% og því næst höfðu 28% þátttakenda lokið framhaldsskóla eða iðnnámi. Loks 

höfðu fæstir þátttakendur lokið grunnskóla eða um 5%. 

6.1.1 Niðurstöður vörukorts úr könnun 1 

Hér á eftir verða niðurstöður könnunar 1 sýndar á vörukorti. Niðurstöður sýna 

myndrænt hver ímynd og staða iðngreinanna er í samanburði við þær starfsgreinar sem 

krefjast háskólamenntunar. Þátttakendur (N=437) voru beðnir um að taka afstöðu á 9 

stiga Likert-varða (1 = „á mjög illa við“ og 9 = „á mjög vel við“) til þess hvernig þeir 

skynjuðu hverja starfsstétt út frá 12 fyrirframtilgreindum eiginleikum. Niðurstöður má 

sjá á mynd 3. 

 

Mynd 3. Ímynd starfsstétta úr könnun 1. 

Á mynd 3 má sjá niðurstöður könnunarinnar 1 og benda þær til þess að niðurstöður séu 

áreiðanlegar þar sem andstæðir eiginleikar eins og „spilling“ og „traust“ birtast 

andstæðum megin á kortinu. Þegar staðsetning starfsgreinanna á kortinu er skoðuð má 

sjá að það myndast svipað landslag og í forkönnun þar sem iðngreinarnar og 

starfsgreinarnar sem krefjast háskólamenntunar eru andstæðum megin á kortinu. Það 

gefur til kynna að skynjun svarenda á ímynd iðngreinanna annars vegar og ímynd 

starfsgreinanna sem krefjast á háskólamenntunar hins vegar er ólík. Þær starfsgreinar 
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sem eru yst á kortinu, eins og bifvélavirki, viðskiptafræðingur, arkitekt og 

hjúkrunarfræðingur, eru starfsgreinar sem svarendur skynja með skýrum og aðgreinandi 

hætti. Starfsgreinarnar hársnyrtir og húsasmiður eru hins vegar nær miðju sem gefur til 

kynna að svarendur skynji ímynd þessara greina með óljósari hætti. 

Þegar hver og ein starfsgrein er metin út frá vörukortinu má sjá að af iðngreinunum 

birtast bifvélavirkjar yst á kortinu sem gefur til kynna að ímynd þeirra sé sterk og skýr og 

staða þeirra afgerandi. Starfsstéttin er staðsett mjög nálægt eiginleikanum „óhreinleiki“ 

og er sú lína löng og því er þetta afgerandi eiginleiki að mati svarenda. Að auki tengjast 

bifvélavirkjar eiginleikunum „erfiði“ og „fúsk“ sem einnig eru langar eiginleikalínur og 

því afgerandi eiginleikar að mati svarenda. Bifvélavirkjar tengjast síst eiginleikunum 

„greind“, „virðing“, „metnaður“ og „efnishyggja“. 

Staðsetning húsasmiða á kortinu er ekki eins utarlega og staðsetning bifvélavirkja 

sem gefur til kynna að ímynd þeirra sé ekki eins skýr og ímynd bifvélavirkja. Húsasmiðir 

eru mjög nálægt eiginleikum eins og „óhreinleiki“ og „erfiði“, bæði eru þetta langar 

eiginleikalínur og því afgerandi eiginleikar. Húsasmiðir tengjast einnig eiginleikunum 

„samfélagslegt mikilvægi“ og „fúsk“ og eru eiginleikalínurnar fremur langar og því 

nokkuð afgerandi eiginleikar að mati svarenda. Húsasmiðir tengjast síst eiginleikunum 

„greind“ og „efnishyggja“. 

Hársnyrtar eru staðsettir á miðju kortsins. Sú staðsetning gefur til kynna að ímynd 

hársnyrta sé ekki sterk og afgerandi að mati svarenda. Hársnyrtar lenda þó á 

eiginleikalínunum „erfiði“, „samfélagslegu mikilvægi“, „trausti“, „faglegum 

vinnubrögðum“ og „siðgæði“. Þessir eiginleikar liggja þó þétt saman sem merkir að það 

sé mikil fylgni milli þessara eiginleika og að þeir séu nátengdir í huga svarenda, hins 

vegar er ekki hægt að segja að eiginleikarnir séu afgerandi þar sem staðsetning 

hársnyrta er á miðju kortsins.  

Viðskiptafræðingar eru staðsettir utarlega á kortinu og því er ímynd þeirra skýr og 

afgerandi í hugum svarenda. Þeir tengjast sterkt eiginleikunum „spilling“, „efnishyggja“ 

og „fúsk“ og eru þessar eiginleikarlínur svipaðar að lengd og langar og eru því afgerandi 

eiginleikar að mati svaranda. Viðskiptafræðingar teygja sig einnig í áttina að 

eiginleikanum „greind“. Viðskiptafræðingar tengjast síst eiginleikunum „samfélagslegt 

mikilvægi“, „erfiði“ og „traust“.  
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Arkitektar eru einnig utarlega á kortinu en liggja þó ekki nálægt neinum eiginleikalínum. 

Eiginleikinn „greind“ liggur næstur arkitektum en það er þó fremur stutt lína sem gefur 

til kynna að ekki sé um afgerandi eiginleika að ræða. Einnig er hægt að tengja arkitekta 

við eiginleikana „virðingu“ og „metnað“ ásamt eiginleikanum „efnishyggju“. Arkitektar 

tengjast síst eiginleikunum „óhreinleika“ og „erfiði“. 

Hjúkrunarfræðingar eru utarlega á kortinu og því með skýra og sterka ímynd að mati 

svarenda. Þeir hafa sterkustu stöðuna af fyrrgreindum starfsstéttum þar sem þeir 

tengjast einungis jákvæðum eiginleikum. Hjúkrunarfræðingar tengjast helst 

eiginleikunum „virðingu“ og „siðgæði“ sem liggja þétt saman og því nátengdir í huga 

svarenda. Línurnar eru fremur langar og því afgerandi eiginleikar að mati svarenda. Þeir 

tengjast einnig eiginleikunum „metnaði“, „faglegum vinnubrögðum“, „trausti“ og 

„greind“. Það sem styrkir enn frekar stöðu þeirra er að hjúkrunarfræðingar tengjast síst 

neikvæðu eiginleikunum „fúski“ og „spillingu“. 

Sjá má að staða iðngreinanna í rannsókninni er slakari en staða starfsgreinanna sem 

krefjast háskólamenntunar. Bifvélavirkjar og húsasmiðir virðast aðgreina sig á grundvelli 

„óhreinleika“ og iðngreinarnar tengjast frekar neikvæðum eiginleikunum eins og „erfiði“ 

og „fúski“ og eru þessar eiginleikalínur fremur langar og svipaðar að lengd sem gefur til 

kynna að eiginleikarnir séu afgerandi í huga svarenda. Þó teygja húsasmiðir sig einnig í 

áttina að jákvæða eiginleikanum „samfélagslegu mikilvægi“. Einnig er mikilvægt að lesa 

eiginleikalínurnar í báðar áttir frá miðju, þá má sjá að iðngreinarnar tengjast síður 

jákvæðum eiginleikum eins og „greind“, „virðingu“, „metnaði“ og „siðgæði“. 

Bifvélavirkjar virðast hafa lökustu stöðuna af iðngreinunum þar sem þeir eru staðsettir 

yst á kortinu og tengjast sterkt eiginleikum eins og „óhreinleika“ og neikvæðu 

eiginleikunum „erfiði“ og „fúski“ ásamt því að tengjast engum jákvæðum eiginleikum.  

Þegar starfsgreinarnar sem krefjast háskólamenntunar eru skoðaðar má sjá að staða 

þeirra er sterkari en staða iðngreinanna þar sem þær tengist meira jákvæðum 

eiginleikum en neikvæðum. Þá tengjast þær eiginleikum eins og „trausti“, „faglegum 

vinnubrögðum“, „siðgæði“, „virðingu“ og „greind“. Þó er staða viðskiptafræðinga ekki 

eins sterk, þeir eru utarlega á kortinu og ímynd þeirra því nokkuð skýr. Þeir aðgreina sig 

á grundvelli efnishyggju ásamt því að tengjast sterkt við neikvæða eiginleika eins og 

„spillingu“ og „fúsk“ og eru eiginleikalínurnar nokkuð langar ásamt því að vera jafnar að 



 

67 

lengd og eru því afgerandi að mati svarenda. Viðskiptafræðingar teygja sig þó í átt að 

jákvæða eiginleikanum „greind“. Hjúkrunarfræðingar hafa sterkustu stöðuna af öllum 

starfsgreinunum þar sem þeir eru utarlega á kortinu og einungis tengdir jákvæðum 

eiginleikum. Þeir aðgreina sig á grundvelli metnaðar ásamt því að þeir tengjast sterkt 

jákvæðum eiginleikum eins og „siðgæði“, „virðingu“ og „faglegum vinnubrögðum“.  

6.1.2 Niðurstöður spurningar um val á starfsgrein 

Þátttakendur (N=437) könnunar 1 voru einnig beðnir um taka afstöðu á 9 stiga Likert-

kvarða (1 = „á mjög illa við“ og 9 = „á mjög vel við“) til þess, þegar horft væri til 

starfsgreinanna sex og þeir væru að velja sér nám í dag, hvaða starfsgrein þeir myndu 

velja í dag. Á mynd 4 má sjá lýsandi tölfræði fyrir spurningu um val um starfsgrein. Eins 

og sjá má velja flestir starfsgreinarnar sem krefjast háskólamenntunar og fæstir velja 

iðngreinarnar. 

 

Mynd 4. Lýsandi tölfræði fyrir niðurstöður spurningar um val á starfsgrein. 

Samkvæmt t-prófi má sjá að viðskiptafræðingar voru með marktækt hærra meðaltal en 

bæði hársnyrtar (t(426) = 4,83, p = 0,001) og bifvélavirkjar (t(426) = 7,70, p = 0,001). 

Arkitektar voru með marktækt hærra meðaltal en allar iðngreinarnar; húsasmiðir (t(425) 

= 5,70, p = 0,001), hársnyrtar (t(423) = 10,90, p = 0,001) og bifvélavirkjar (t(423) = 11,33, 

p = 0,001). Hjúkrunarfræðingar voru einnig með marktækt hærra meðaltal en allar 

iðngreinarnar; húsasmiðir (t(429) = 2,20 p = 0,001), hársnyrtar (t(427) = 8,55, p = 0,001) 

og bifvélavirkjar (t(427) = 7,70 p = 0,000). 
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Niðurstöður spurningarinnar verða einnig sýndar á sameiginlegu korti þar sem búið er 

að setja saman niðurstöður valkorts og vörukorts. Þannig er hægt að sjá á myndrænan 

hátt niðurstöður þess hver skynjun þátttakenda er ásamt vali. Með því að nota þessa 

aðferð er hægt að meta hversu vænlegt það er að endurskoða það hvar þú vilt staðsetja 

vöru þína á markaði og getur fengið innsýn í það hvaða eiginleikar það eru sem þarf að 

breyta til þess að geta fært vöruna þína á ákjósanlegan stað á vörukortinu. Mynd 4 sýnir 

að fæstir myndu velja iðngreinarnar og flestir velja starfsgreinar sem krefjast 

háskólamenntunar. 

 

Mynd 5. Niðurstöður sameiginlegs korts fyrir spurningu um val á starfsgrein úr könnun 1. 

Þéttleiki ásamt lengd línanna lýsir því hversu vel kortið nær að skýra svar þátttakenda. 

Sjá má á lengd og þéttleika línanna að flestir myndu velja það að verða arkitekt, þrátt 

fyrir að ímynd arkitekta sé ekki afgerandi og skýr, en hún er þó nokkuð jákvæð. Eins og 

sjá má eru margir sem myndu velja hjúkrunarfræði, þó færri en myndu velja arkitekt, 

þrátt fyrir að ímynd hjúkrunarfræðinga sé langjákvæðust og mest afgerandi. Einnig 

myndi mikill fjöldi velja viðskiptafræði, þótt ímynd þeirra sé neikvæð og skýr. Af 

iðngreinunum má sjá að flestir myndu velja húsasmið, næstflestir myndu velja hársnyrti 

og fæstir myndu velja bifvélavirkja. 
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6.2 Niðurstöður úr könnun 2 

Hér á eftir verða niðurstöður könnunar 2 gerð skil. Fyrst verður farið yfir niðurstöður 

bakgrunnsbreyta og svo verður rýnt í niðurstöður vörukorts og þær settar fram. 

Tafla  2. Bakgrunnur þátttakenda úr könnunar 2. 

 

Í töflu 2 má sjá niðurstöður bakgrunnsbreyta úr könnun 2 (N=976). Spurt var um kyn 

þátttakenda og voru kynjahlutföll jöfn. Þá var spurt um aldur og eins og sjá má voru 

flestir þátttakendur í aldursflokknum 20 ára og yngri, eða rétt tæp 30%. Nokkuð jafnt 

var í aldursflokkunum þar fyrir ofan, eða tæp 20%. Heldur færri voru í aldursflokkunum 

50−59 ára og 60-69 ára og fæstir í aldursflokknum 70-82 ára. Þá voru flestir 

þátttakendur með háskólanám sem hæsta stig menntunar, eða um 36%. Næstflestir 

voru þátttakendur sem hafa klárað grunnskóla, því næst starfs- og iðnnám og að lokum 

þeir sem hafa stúdentspróf sem hæsta stig menntunar. Eins var spurt um búsetu og 

voru rétt rúmlega 60% þátttakenda frá höfuðborgarsvæðinu og tæp 40% af 

landsbyggðinni. 

6.2.1 Niðurstöður vörukorts úr könnun 2 

Hér á eftir verða niðurstöður könnunar 2 sýndar á vörukorti. Niðurstöður sýna 

myndrænt hver ímynd og staða iðngreinanna er í samanburði við þær starfsgreinar sem 
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krefjast háskólamenntunar. Þátttakendur (N=967) voru beðnir um að taka afstöðu á 

kvarða (0 = á ekki við, 1 = á við, 2 = á ekki við neina starfsstétt) til þess hvort þeir teldu 

12 fyrirframtilgreinda eiginleika eiga við hverja starfsstétt eða ekki. Niðurstöður má sjá á 

mynd 6. 

 

Mynd 6. Ímynd starfsstétta úr könnun 2. 

Samkvæmt mynd 6 eru niðurstöður könnunar 2 áreiðanlegar þar sem andstæðir 

eiginleikar eins og „spilling“ og „traust“ birtast andstæðum megin á kortinu. Þá má enn 

fremur sjá sama landslag og í fyrri könnunum þar sem iðngreinarnar og starfsgreinarnar 

sem krefjast háskólamenntunar eru staðsettar hvor sínum megin á kortinu og því 

skynjun svarenda á ímynd þessara greina ólík. Þá er staðsetning starfsgreinanna 

bifvélavirki, viðskiptafræðingur og hjúkrunarfræðingur utarlega á kortinu sem gefur til 

kynna að svarendur skynja ímynd þessara starfsgreina með skýrum og afgerandi hætti. 

Starfsgreinarnar húsasmiður, arkitekt og hársnyrtir eru hins vegar nær miðju sem gefur 

til kynna að svarendur skynja ímynd þessara starfsgreina með óljósari hætti.  

Þegar hver og ein starfsgrein er metin út frá vörukortinu má sjá að bifvélavirkjar eru 

staðsettir utarlega á kortinu og því er ímynd þeirra sterk og skýr og staða þeirra 

afgerandi að mati svarenda. Þeir eru einnig eina starfsstéttin sem staðsett er á nánast á 

ákveðinni eiginleikalínu á kortinu. Sú eiginleikalína er „óhreinleiki“, eiginleikalínan er 

einnig löng og því er þetta afgerandi eiginleiki að mati svarenda. Að auki tengjast 
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bifvélavirkjar eiginleikunum „fúski“ og „erfiði“. Bifvélavirkjar tengjast síst jákvæðu 

eiginleiknum „greind“, „metnaði“ og „virðingu“ ásamt eiginleikanum „efnishyggju“.  

Húsasmiðir eru ekki staðsettir eins utarlega á kortinu og bifvélavirkjar, því er ímynd 

þeirra ekki eins skýr og sterk í huga svarenda eins og ímynd bifvélavirkja. Húsasmiðir eru 

staðsettir milli eiginleikanna „erfiðis“ og „óhreinleika“, eins tengjast þeir eiginleikanum 

„fúski“. Allt eru þetta eiginleikalínur sem eru fremur jafnar að lengd og langar og því 

afgerandi eiginleikar að mati svarenda. Húsasmiðir tengjast síst eiginleikunum „greind“, 

„metnaði“ og „virðingu“ ásamt eiginleikunum „spillingu“ og „efnishyggju“.  

Hársnyrtar eru staðsettir mjög nálægt miðju og því er ímynd þeirra ekki skýr og sterk 

að mati svarenda. Hins vegar eru hársnyrtar staðsettir nánast á eiginleikalínunum 

„fúski“ og „óhreinleika“, en ekki hægt að segja að þessir eiginleikar séu afgerandi vegna 

nálægðar hársnyrta við miðju. 

Viðskiptafræðingar eru staðsettir yst af öllum starfsgreinunum á kortinu. Ímynd 

þeirra er því sterk og skýr og staða þeirra afgerandi að mati svarenda. 

Viðskiptafræðingar eru einnig staðsettir mjög nálægt eiginleikanum „efnishyggju“, sú 

eiginleikalína er einnig löng og því er þetta mjög afgerandi eiginleiki að mati svarenda. 

Viðskiptafræðingar tengjast einnig eiginleikanum „spillingu“ en sú eiginleikalína er þó 

ekki eins löng og því ekki eins afgerandi eiginleiki að mati svarenda. Viðskiptafræðingar 

teygja sig þó í áttina að eiginleikanum „fúski“ og að eiginleikunum „greind“ og 

„metnaði“. Viðskiptafræðingar tengjast síst eiginleikanum „erfiði“ ásamt eiginleikunum 

„faglegum vinnubrögðum“ og „samfélagslegu mikilvægi“.  

Staðsetning arkitekta er ekki eins utarlega á kortinu eins og staðsetning 

viðskiptafræðinga og hjúkrunarfræðinga og því eru þeir ekki með eins skýra og sterka 

ímynd og fyrrnefndar greinar. Arkitektar eru heldur ekki staðsettir á ákveðinni 

eiginleikalínu en þeir eru staðsettir nálægt eiginleikanum „greind“, sem er þó fremur 

stutt lína og því ekki afgerandi eiginleiki að mati svarenda. Eins tengjast arkitektar 

eiginleikalínunni „efnishyggju“ og er sú eiginleikalína löng sem gefur til kynna að 

eiginleikinn sé afgerandi að mati svarenda. Arkitektar tengjast síst eiginleikunum 

„óhreinleiki“, „erfiði“ og „fúski“. 

Hjúkrunarfræðingar eru staðsettir mjög utarlega á kortinu og hafa því sterka og skýra 

ímynd og staða þeirra er afgerandi. Staða hjúkrunarfræðinga er sterkust af öllum 
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starfsgreinunum því þeir tengjast sterkt og afgerandi einungis jákvæðum eiginleikum. 

Eiginleikarnir „siðgæði“ og „virðing“ tengjast sterkt hjúkrunarfræðingum og liggja þétt 

saman sem merkir að mikil fylgni er milli þeirra og því eru þessir eiginleikar nátengdir 

hvor öðrum í huga svarenda. Eins tengjast eiginleikarnir „traust“ og „metnaður“ 

hjúkrunarfræðingum. Allt eru þetta fremur langar eiginleikalínur ásamt því að vera 

jafnar að lengd og því afgerandi eiginleikar að mati svarenda. Hjúkrunarfræðingar 

tengjast síst eiginleikunum „fúski“, „spillingu“ og „efnishyggju“. 

Sjá má að staða iðngreinanna í rannsókninni er slakari en staða starfsgreinanna sem 

krefjast háskólamenntunar. Iðngreinarnar virðast aðgreina sig á grundvelli „óhreinleika“ 

og sjá má að iðngreinarnar tengjast meira neikvæðum eiginleikum eins og „erfiði“ og 

„fúski“. Þessar eiginleikalínur eru svipaðar að lengd ásamt því að vera langar sem gefur 

til kynna að þetta eru afgerandi eiginleikar í huga svarenda. Þegar skoðað er hvaða 

eiginleika iðngreinarnar tengjast síst við eru það jákvæðir eiginleikar eins og „greind“, 

„metnaður“ og „virðing“. Bifvélavirkjar virðast hafa lökustu stöðuna af iðngreinunum 

þar sem þeir eru staðsettir yst á kortinu og tengjast sterkt eiginleikanum „óhreinleika“ 

og neikvæðum eiginleikum eins og „fúski“ og „erfiði“ og auk þess tengjast bifvélavirkjar 

engum jákvæðum eiginleikum.  

Þegar starfsgreinarnar sem krefjast háskólamenntunar eru skoðaðar má sjá að þær 

tengjast meira jákvæðum eiginleikum á borð við „greind“, „metnað“, „virðingu“, 

„siðgæði“ og „traust“. Staða viðskiptafræðinga er þó ekki eins sterk, þeir aðgreina sig á 

grundvelli efnishyggju, ásamt því að tengjast sterkt neikvæða eiginleikanum „spillingu“ 

en um leið teygja þeir sig í átt að jákvæða eiginleikanum „greind“. Hjúkrunarfræðingar 

hafa sterkustu stöðuna af öllum starfsgreinunum þar sem þeir eru utarlega á kortinu og 

tengjast einungis jákvæðum eiginleikum. Þeir aðgreina sig á grundvelli siðgæða ásamt 

því að tengjast sterkt jákvæðum eiginleikum eins og „virðingu“, „trausti“ og 

„samfélagslegu mikilvægi“ og tengjast ekki neikvæðum eiginleikum.  

6.2.2 Niðurstöður spurningar um val á starfsgrein 

Þátttakendur (N=967) könnunar 2 voru einnig beðnir um taka afstöðu á 5 stiga Likert-

kvarða (1 = „mjög ólíklegt“ og 5 = „mjög líklegt“) til þess, þegar horft væri til 

starfsgreinanna sex, hvaða starfsgrein þeir myndu velja í dag. Á mynd 7 má sjá lýsandi 
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tölfræði fyrir spurningu um val á starfsgrein. Eins og sjá má velja flestir starfsgreinarnar 

sem krefjast háskólamenntunar og fæstir velja iðngreinarnar. 

 

Mynd 7. Lýsandi tölfræði fyrir niðurstöður úr spurningu um val á starfsgrein. 

Samkvæmt t-prófi voru viðskiptafræðingar með marktækt hærra meðaltal en allar 

iðngreinarnar; húsasmiðir (t(898) = 3,16, p = 0,002), hársnyrtar (t(895) = 11,40, p = 

0,001) og bifvélavirkjar (t(898) = 6,70, p = 0,001). Arkitektar voru einnig með marktækt 

hærra meðaltal en allar iðngreinarnar; húsasmiðir (t(898) = 2,10, p = 0,036), hársnyrtar 

(t(897) = 11,58, p = 0,001) og bifvélavirkjar (t(898) = 5,80 p = 0,001). Þegar munurinn er 

skoðaður milli hjúkrunarfræðinga og iðngreinanna má sjá að hjúkrunarfræðingar eru 

með marktækt hærra meðaltal en hársnyrtar (t(894) = 10,49, p = 0,001) og bifvélavirkjar 

(t(896) = 4,30, p = 0,001). 

Niðurstöður spurningarinnar verða einnig sýndar á sameiginlegu korti þar sem búið 

er að setja saman niðurstöður valkorts og vörukorts. Þannig er hægt að sjá á 

myndrænan hátt niðurstöður þess hver skynjun þátttakenda er ásamt vali. Með því að 

nota þessa aðferð er hægt að meta hversu vænlegt það er að endurskoða það hvar þú 

vilt staðsetja vöru þína á markaði og getur fengið innsýn í það hvaða eiginleikar það eru 

sem þarf að breyta til þess að geta fært vöruna þína á ákjósanlegan stað á vörukortinu. 
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Á mynd 8 má sjá að fæstir myndu velja iðngreinarnar og flestir starfsgreinarnar sem 

krefjast háskólamenntunar. 

Mynd 8. Niðurstöður sameiginlegs korts fyrir spurningu um val á starfsgrein úr könnun 2. 

 

Sjá má að þéttleiki línanna og lengd þeirra, sem lýsir því hversu vel kortið nær að skýra 

svar þátttakenda, bendir til þess að flestir myndu velja viðskiptafræði, þrátt fyrir að 

ímynd þeirra sé afgerandi neikvæð og skýr. Aðeins færri myndu velja arkitekt, og þrátt 

fyrir að hjúkrunarfræðingar séu með sterkustu stöðuna og jákvæðustu ímyndina þá 

myndu fæstir velja hjúkrunarfræði af starfsgreinunum sem krefjast háskólamenntunar. 

Af iðngreinunum myndu flestir velja húsasmið, því næst bifvélavirkja og síðast hársnyrti.   
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7 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að reyna varpa ljósi á það hver ímynd iðngreina væri í 

samanburði við ímynd starfsgreina sem krefjast háskólamenntunar. Því voru valdar þrjár 

iðngreinar og þrjár starfsgreinar sem krefjast háskólamenntunar og ímynd þeirra mæld.  

Að auki var lagt upp með að kanna hvort ímynd þessara iðngreina væri þess eðlis að hún 

gæti fælt þá frá sem hugsanlega myndu velja sér þessar starfsgreinar. Helsta 

niðurstaðan er sú að þær iðngreinar sem notaðar voru í rannsókninni voru með 

neikvæðari ímynd miðað við þær greinar sem krefjast háskólamenntunar. Að auki var 

ímyndin þess eðlis að hægt er að draga þá ályktun að hún geti haft fælandi áhrif á þá 

sem hugsanlega myndu velja sér þessar starfsgreinar. 

Þegar kannanirnar eru bornar saman má sjá að niðurstaðan er nánast sú sama í 

báðum könnunum þrátt fyrir að notaðar hafi verið tvær mismunandi aðferðir og úrtök. Í 

könnun 1 var notaður 9 stiga Likert-kvarði, þar sem svarendur gátu tekið afstöðu til þess 

hversu vel eða illa þeim fannst eiginleikinn eiga við hverja starfsstétt ásamt því að notað 

var hentugleikaúrtak (N=437). Í könnun 2 var hins vegar notast við svarmöguleika þar 

sem svarendur tóku afstöðu til þess hvort þeim fannst eiginleikinn eiga við eða ekki. Eins 

var úrtakið (N=967) úr könnun 2 lagskipt tilviljunarúrtak og því hægt að alhæfa yfir á 

þýðið. Því er óhætt að segja að niðurstöður rannsóknarinnar endurspegli ímynd þessara 

starfsgreina, þegar þær eru bornar saman, í samfélaginu.  

Þegar rýnt er í niðurstöður má sjá að í báðum könnunum er ímynd iðngreinanna 

neikvæðari en ímynd starfsgreinanna sem krefjast háskólamenntunar. Er það best séð 

með því að horfa til jákvæðra og neikvæðra eiginleika og hvernig starfsstéttirnar 

tengjast þeim. Að auki má sjá að í báðum könnunum raðast iðngreinarnar og 

starfsgreinarnar sem krefjast háskólamenntunar andstæðum megin á kortinu, sem gefur 

til kynna að svarendur skynja þessa tvo flokka starfsgreina á ólíkan hátt. Iðngreinarnar 

tengjast meira neikvæðum eiginleikum á borð við „óhreinleika“ „erfiði“ og „fúski“ og má 

segja að þær aðgreini sig á grundvelli þessara eiginleika og eiga því við ímyndarvanda að 

stríða. Þó má velta því fyrir sér til dæmis hversu neikvæðir eiginleikarnir „óhreinleiki“ 

eða „erfiði“ séu, en það má hins vegar draga þá ályktun að það séu eiginleikar sem 

margir vilja forðast. 
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Niðurstöður sýna að staða bifvélavirkja er slökust í báðum könnunum og er ímynd þeirra 

einnig skýrust. Tengjast þeir sterkast eiginleikanum „óhreinleika“. Í báðum könnunum 

eru húsasmiðir á svipuðum slóðum og bifvélavirkjar en eru þó ekki með eins skýra 

ímynd. Þeir eins og bifvélavirkjar tengjast sterkast eiginleikanum „óhreinleika“. 

Hársnyrtar lenda á miðju kortsins í báðum könnunum en þó nálægt hinum 

iðngreinunum. Því virðast svarendur ekki skynja hársnyrta með skýra og sterka ímynd, 

sem gefur til kynna annars konar ímyndarvanda, sem snýr kannski að óræðum 

hugmyndum fólks um starfsstéttina. Þessar niðurstöður gefa til kynna að þær tíðræddu 

umræður sem hafa átt sér stað á Íslandi um að bæta þurfi ímynd iðngreina eigi rétt á sér 

(forsætisráðuneytið, 2011; Elsa Eiríksdóttir, 2012, mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2014a, Elín Thorarensen, 2014; Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; 

Samiðn, e.d; Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2015).   

Niðurstöður rannsóknarinnar eru einnig í samræmi við það sem áður hefur komið 

fram í þeim rannsóknum og athugunum sem hafa skoðað iðngreinar og viðhorf eða 

ímynd. Sjá mátti í rannsókn Hallgríms Óskarssonar (2002) fyrir Samiðn að helstu 

eiginleikarnir sem stuðluðu að neikvæðri ímynd iðngreina væru meðal annars fúsk og 

almenn viðhorf í samfélaginu. Þessar niðurstöður kallast einnig á við það sem kom fram í 

rannsókn sem Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir (2006) gerðu fyrir 

Samtök iðnaðarins þar sem fram kom að ímynd iðngreina meðal ungmenna var fremur 

neikvæð þar sem slík störf þóttu slítandi og erfið. Að auki var sú ímynd sterk af 

iðngreinum að þær væru fyrir einstaklinga sem stæðu sig illa í námi og því gefa 

niðurstöður þessarar rannsóknar vísbendingar um að sú ímynd sé enn lifandi, 13 árum 

síðar, þar sem iðngreinarnar tengjast meðal annars síst við „greind“. Þau skilaboð sem 

felast í þeim niðurstöðum, að iðngreinarnar tengjast einnig síst jákvæðum eiginleikum á 

borð við „metnað“ og „virðingu“, gefa til kynna að iðngreinar séu ekki eins hátt metnar í 

samfélaginu og starfsgreinarnar sem krefjast háskólamenntunar og að þeir sem starfi við 

slíkar starfsgreinar skorti greind og metnað. Er þetta er í samræmi við rannsóknir og 

kannanir sem sýna að meiri virðing er borin fyrir störfum sem krefjast 

háskólamenntunar (Smith og Son, 2014; Harrispolls, 2014; Chan og Goldthorp, 2007). 

Þegar horft er til starfsgreinanna sem krefjast háskólamenntunar þá tengjast þær í 

heildina fremur jákvæðum eiginleikum en neikvæðum. Í báðum könnunum er staða 
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hjúkrunarfræðinga langsterkust þar sem þeir tengjast sterkt einungis jákvæðum 

eiginleikum eins og „siðgæði“, „trausti“ og „virðingu“ en engum neikvæðum 

eiginleikum. Ímynd þeirra er einnig mjög sterk og skýr. Arkitektar eru í báðum 

könnunum tengdir bæði jákvæðum og neikvæðum eiginleikum. Þeir eru einna helst 

tengdir neikvæðum eiginleikum eins og „efnishyggju“ og „spillingu“ en þeir teygja sig 

hins vegar meira í áttina að jákvæðum eiginleikum á borð við „greind“ og „metnað“. Í 

hvorugri könnuninni er ímynd arkitekta hins vegar mjög skýr. Í báðum könnunum 

tengjast viðskiptafræðingar aftur á móti sterkt neikvæðum eiginleikum og er ímynd 

þeirra sterk og skýr. En eins og í tilfelli arkitekta þá teygja viðskiptafræðingar sig líka í 

áttina að jákvæðum eiginleikum eins og „greind“ og „metnaði“. Niðurstöður sýna því að 

starfsgreinarnar sem krefjast háskólamenntunar eru í betri stöðu en iðngreinarnar, því 

þrátt fyrir að viðskiptafræðingar og arkitektar tengist neikvæðum eiginleikum eru þeir 

einnig tengdir við jákvæða eiginleika. Viðskiptafræðingar eru álitnir spilltir og tengjast 

sterkt við „efnishyggju“ en eru þykja líka greindir. Það sama á við um arkitekta sem 

tengjast einna helst „efnishyggju“ en tengjast einnig  „greind“ og „metnaði“. Þetta gefur 

enn sterkari vísbendingu um að þau störf sem krefjast háskólamenntunar njóti meiri 

virðingar í íslensku samfélagi. 

Þegar niðurstöður úr spurningum um val á starfsgrein úr báðum könnunum eru 

skoðaðar má sjá í báðum könnunum að flestir velja háskólagreinarnar og færri velja 

iðngreinarnar. Það er áhugvert að skoða í hvaða röð greinarnar lenda í vali svarenda. 

Flestir velja arkitekt í könnun 1 en í könnun 2 velja flestir viðskiptafræði. Í báðum 

könnunum velja flestir húsasmið af iðngreinunum, en fæstir velja bifvélavirkjun í könnun 

1, og í könnun 2 velja fæstir hársnyrti. Þetta er áhugavert í ljósi þess að 

viðskiptafræðingar mælast ekki með mjög jákvæða ímynd og arkitektar mælast ekki 

með sterka ímynd auk þess mælast iðngreinarnar með fremur neikvæða ímynd. Þetta 

kallast á við þá umræðu í samfélaginu sem hefur átt sér stað um hina miklu áherslu á 

bóknám og að meiri virðing sé borin fyrir slíku námi en til dæmis iðnnámi. Þetta leiðir til 

þess að þrátt fyrir að viðskiptafræðingar hafi slæma ímynd þá sjá einstaklingar það sem 

greiðfærari braut að velja sér slíka starfsgrein fremur en til dæmis iðngreinar sem einnig 

eru með slæma ímynd. Eins er áhugavert að skoða val svarenda á starfsgrein út frá 

færnispá á vinnumarkaði og atvinnuleysistölum. Spár gera ráð fyrir umframeftirspurn 

eftir störfum fyrir iðnaðarmenn á næstu árum og að offramboð verði á 
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háskólamenntuðum sérfræðingum (Vinnumálastofnun, 2014). Hlutfall atvinnuleysis 

meðal háskólamenntaðra hefur einnig aukist en hlutfallið meðal iðnmenntaðra hefur 

aftur á móti lækkað (Hagstofa Íslands, e.d.d).  

Þá hefur verið bent á að ímynd starfa og staðalímyndir starfsstétta eigi þátt í 

ákvörðun einstaklinga um það hvort þeir vilji vera hluti af þessari starfsstétt eða ekki og 

er einn af þeim þáttum sem hefur áhrif á náms- og starfsval einstaklinga (Coate, 

Mitschow and Schinski, 2003; Albu o.fl., 2011). Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif 

Ægisdóttir (2013) velta því einmitt fyrir sér hvort, í ljósi þess að flestir velji sér bóknám í 

framhaldsskóla þrátt fyrir áhuga nemenda á verklegu námi í grunnskóla, að bóklegt nám 

njóti meiri virðingar í samfélaginu. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um 

að ímynd iðngreinanna gæti skýrt þetta val að einhverju leyti þar sem ímynd 

iðngreinanna, sem óhrein og erfið störf þar sem starfsemin kennir sig við fúsk og skort á 

virðingu og greind, er ekki til þess fallin að laða að nemendur og framtíðarstarfsfólk. 

Rétt eins og bent hefur verið á getur aðlaðandi eða jákvæð ímynd starfsgreina kveikt 

áhuga einstaklinga á því að velja þá starfsgrein en óaðlaðandi eða neikvæð ímynd haft 

þau áhrif að einstaklingar velji síður þá starfsgrein (Cory, 2014). Þetta endurspeglar það 

vandamál sem tíðrætt hefur verið um, að bæta þurfi ímynd starfsnáms og að fjölga þurfi 

nemendum sem velja starfsnám (forsætisráðuneytið, 2011; mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014a; Elsa Eiríksdóttir 2012; Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; 

Elín Thorarensen, 2013; Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2015; OECD, e.d; 

Jón Torfi Jónasson, 1995). Ýmsar kannanir og rannsóknir hafa verið gerðar til þess að 

skoða val ungmenna á námsleið. Þá hafa niðurstöður bent til þess að þrátt fyrir að áhugi 

sé fyrir hendi þá velja ungmenni sér síður starfsnám (Jón Torfi Jónasson og Kristjana 

Stella Blöndal, 2002; Jón Torfi Jónasson, 1995; Svanhildur Svavarsdóttir, 2010; Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2000; Samtök atvinnulífsins, e.d; Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif 

Ægisdóttir, 2013). Afleiðingarnar eru ekki vænlegar fyrir samfélagið okkar, sem birtast 

meðal annars í því að hlutur iðnaðarmanna á vinnumarkaði fer minnkandi eða frá því að 

hafa verið 17% árið 1991 niður í 11% í dag (Hagstofa Íslands, e.d.a).  

7.1 Tillögur 

Eins og komið hefur fram er staða iðngreina ekki góð, hvorki hvað varðar aðsókn né 

ímynd þeirra. Tíðrætt hefur verið í langan tíma um vandamál iðngreinanna. En sennilega 
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hefur of lítið verið rýnt í vandamálið og það greint. Mikilvægt er að allir hlutaðeigandi 

aðilar séu meðvitaðir um hver staðan er og að aðgerðir og miðlun ímyndar haldist í 

hendur. Helstu kostir þess að mæla ímynd er að þannig er hægt að koma auga á hver 

ímyndin er og hver staðan er í samanburði við aðra, bæði hvað varðar veikleika og 

styrkleika. Þá er hægt að sjá hvort einhverjar breytingar hafi orðið á ímynd og þannig 

hægt að bregðast við í tíma og koma auga á það hvort aðgerðir sem gerðar hafa verið til 

að bæta ímynd séu árangursríkar.  

Mikilvægt er að iðngreinar hugi að ímynd sinni svo hægt sé að fara af stað í 

uppbyggingu ímyndarinnar. Þá eru mælingar á ímynd mikilvægur þáttur í slíkri 

uppbyggingu. Hins vegar þarf að huga að því að slíkar mælingar þurfa að vera markvissar 

og reglulegar. Þannig er hægt að ná fram skýrri stöðu, meta hana, gera áætlanir til 

sóknar og breytinga ásamt því að fylgjast með og bregðast við ef þörf er á. Í ljósi 

niðurstaðna þessarar rannsóknar verða bifvélavirkjar og húsasmiðir að huga að því að 

reyna breyta eiginleikum eins og óhreinleika, fúski og erfiði. Þó eru eiginleikar eins og 

óhreinleiki og erfiði eiginleikar sem stundum fylgja eðli starfsins. Hins vegar er alltaf 

hægt að bæta og gera betur. Til dæmis væri hægt að sjá til þess að verkstæði og aðstaða 

sé eins hrein og kostur er og að starfsfólk séu í samsvarandi og hreinum vinnufatnaði. 

Húsasmiðir gætu farið sömu leið og til dæmis lagt áherslu á snyrtilega umgengni á 

vinnustað ásamt snyrtilegum fatnað og bifreiðum. Hugsanlega þarf að efla eftirlit og 

grípa til samstillts átaks til þess að koma í veg fyrir fúsk eins og gert var til dæmis með 

átakinu Allir vinna þar sem veittur var skattaafsláttur af viðurkenndri vinnu fagaðila við 

viðhald fasteigna (Ríkisskattsstjóri, e.d.). Erfiði er einnig hægt að vinna í þótt það fylgi 

óneitanlega til dæmis starfi húsasmiða, þar sem þeir þurfa oft að takast á við erfiðar 

vinnuaðstæður. Hins vegar mætti leggja áherslu á að kynna aðra eiginleika í starfi 

húsasmiða sem ekki tengjast erfiði eins og nákvæmni, hreysti og sköpun. Starf 

bifvélavirkja sem starfa til dæmis hjá stærri verkstæðum og bílaumboðum hefur breyst 

mikið með mikilli og hraðri tækniþróun og snýst starf þeirra að stórum hluta um tölvur 

og greiningu, slíkt gæti gefið jákvæðari mynd af starfi þeirra. Hársnyrtar standa kannski 

betur að vígi þar sem þeir eru ekki með skýra og sterka ímynd, því er kannski auðveldara 

fyrir þá að móta ímynd sína í stað þess að þurfa að bæta neikvæða ímynd eins og 

bifvélavirkjar og húsasmiðir. Mikilvægt er að reyna að færa þessar greinar nær 

jákvæðum eiginleikum á borð við greind, virðingu og metnaði ásamt samfélagslegu 
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mikilvægi, trausti og faglegum vinnubrögðum. Þá er einnig gott að hafa í huga þá 

jákvæðu eiginleika sem nefndir hafa verið í fyrri könnunum sem tengjast iðngreinum, 

eins og til dæmis sjálfstæði og sveigjanleika og að störfin væru skapandi og byðu upp á 

góða tekjumöguleika. Mikilvægt er að vinna áfram að því að gera námið krefjandi og 

huga að gæðum námsins. Þannig tekst kannski að laða að fleiri góða metnaðarfulla 

nemendur sem knúið geta námið áfram. Um leið getur ímynd námsins breyst og virðing 

fyrir því aukist. Eins þarf að efla það starf sem þegar er farið af stað og gera iðngreinar 

enn sýnilegri þar sem fyrirmyndir sýna iðngreinar á jákvæðan hátt og miðla af reynslu 

sinni. Það þarf að byggja upp faglegt umhverfi námsins og kynna kosti og möguleika slíks 

náms. Því eins og kannanir hafa sýnt þá er meirihluti iðnaðarmanna ánægður og stoltur 

af starfi sínu og myndi mæla með starfi sínu við ungmenni sem væru að hefja nám. 

Halda þarf áfram að herja á vel skilgreindan markhóp sem ekki er aðeins þau ungmenni 

sem eru að fara velja sér námsleið heldur einnig foreldrar þeirra. Til þess að unnið sé 

markvisst þvert yfir allar iðngreinar í samhæfðum aðgerðum allra hlutaðeigandi aðila er 

lagt til að búin verði til staða verkefnisstjóra ímyndabreytinga iðngreina sem vinnur í 

samstarfi við fagfélög, skóla, sveitarfélög, starfsgreinaráð og ríki. Þannig fæst yfirsýn yfir 

þá vinnu sem unnin er og hægt að gera markvissa stefnumótun með slíkri vinnu. Slíkur 

verkefnisstjóri gæti til dæmis átt heimili innan Samtaka iðnaðarins. 

7.2 Lokaorð 

Ef ímynd okkar af störfum mótast af því hvernig upplifun okkar á verðleikakerfi 

samfélagsins er, þar sem háskólamenntun er strangur hliðarvörður að virðingu 

samfélagsins, er mikilvægt að láta verðleikakerfið ekki skyggja sýn okkar á félagslegt 

réttlæti fyrir þá sem verða fyrir misrétti. Það er skýrt að það er félagslegt réttlæti að 

ungmenni hafi frjálst val þegar kemur að því að velja sér námsleið. Hins vegar er ljóst að 

val þeirra er ekki frjálst, það er ýmislegt sem kemur í veg fyrir þetta frjálsa val, eins og 

viðhorf samfélagsins, skólakerfi sem hefur akademíska slagsíðu ásamt væntingum 

foreldra og þrýsting til barna sinna um að þau sæki bóknám. Þannig er verið að þröngva 

öllum ungmennum inn á sömu braut. Þau ungmenni sem hafa áhuga á verknámi gætu 

þannig talið leiðina ekki greiða þar sem þau mæta fordómum og neikvæðum ímyndum 

um náms- og starfsval sitt. Rétt eins og Sen (2000) benti á er mikilvægt að horfa 
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gagnrýnum augum á það hvað telst vera verðleiki í slíku kerfi, hvernig við skilgreinum 

verðleika og hver ákveður þá.  

Weber segir félagslega lagskiptingu myndast af fleiri þáttum en bara efnahag eða 

stétt. Stéttaskipting á meðal annars rætur að rekja til efnahagslegs mismununar eða 

mismununar á auðlindum á borð við færni, menntun og hæfi, sem svo hafi áhrif á það 

hvernig starf einstaklingar öðlast og þannig hafi markaðsstaða einstaklings sterk áhrif á 

alla lífsmöguleika hans. Weber taldi að virðing væri líka áhrifaþáttur í félagslegri 

lagskiptingu samfélagsins, virðingarstaða vísar til mismununar milli félagshópa í heiðri 

og virðingu. Virðingarstaðan er látin í ljós í gegnum lífsstíl fólks, merki og tákn um stöðu, 

eins og húsnæði, klæðnað og starf. Starf okkar er því stór þáttur í því sem mótar það 

hvernig við horfum á lagskiptingu samfélagins. Það fer hins vegar eftir hugarfari hvers og 

eins hvernig við staðsetjum okkur og aðra í slíkri skiptingu (Giddens, 2009). 

Ákjósanlegast væri að hugarfar okkar væri á þá leið að iðngreinar væru virðingarverðar 

starfsgreinar sem gæfu af sér góðar tekjur og væri mikilvægur hlekkur í tannhjóli 

samfélagsins, því þegar horft er á stóru myndina þá þurfum jafn mikið hvert á öðru að 

halda. Bankastjórinn getur ekki byggt sér hús án húsasmiðs og húsasmiður getur heldur 

ekki byggt sér hús án bankastjórans.  

7.3 Takmarkanir og styrkleikar 

Þegar rýnt er í þessa rannsókn þá eru nokkrar takmarkanir sem vert er að taka fram. 

Fyrst ber að nefna að í könnun 1 var notast við hentugleikaúrtak, en slíkt úrtak 

endurspeglar ekki þýðið og því er ekki hægt að alhæfa yfir á þýðið út frá niðurstöðum. Á 

móti kemur að í könnun 2 var hins vegar notast við lagskipt tilviljunarúrtak, en slíkt úrtak 

endurspeglar þýðið og því hægt að alhæfa út frá niðurstöðum og eru það helstu 

styrkleikar rannsóknarinnar. Eins og áður hefur komið fram voru niðustöður beggja 

kannana nánast þær sömu. Aðrar takmarkanir snúa að aðferðafræði vörukorta þar sem 

helsti galli vörukorta er sá að þau veita aðeins hluta af skýringum á vali og skynjun 

svarenda. Vörukort veita aðeins innsýn sem er takmörkuð við þá eiginleika og valkosti 

sem eru í rannsókninni. Að auki veita vörukort aðeins upplýsingar um það hvað skynjun 

og val stendur fyrir en ekki af hverju þeir hafa slíka skynjun og val, því er ekki hægt að 

skoða orsakatengsl. Því verður að hafa í huga að hér var skoðuð ímynd valinna 
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starfsgreina og því ekki hægt að fullyrða hvort sama niðurstaða hefði fengist ef aðrar 

starfsgreinar hefðu verið til samanburðar. 

7.4 Áhugaverð næstu skref 

Áhugaverð næstu skref væru að gera rannsókn þar sem aðrar starfsgreinar væru til 

samanburðar, til þess að sjá hvort sama niðurstaða fengist og í þessari rannsókn. Eins 

væri áhugavert að gera viðameiri rannsókn á ímynd iðngreina og skoða þá fleiri 

iðngreinar með tilliti til þess hvort ímynd væri breytileg þegar hún væri skoðuð eftir 

ýmsum bakgrunnsþáttum eins kyni, aldri, menntun og búsetu. Eins væri áhugavert að 

mæla ímynd iðngreina meðal ungmenna sem hægt er að segja að sé stærsti 

markhópurinn og því geta þau gefið mikilvægar upplýsingar sem gagnast getur í 

stefnumótun ímyndavinnu iðngreina.  
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Viðauki 1 

Forkönnun 

Ímynd iðngreina.  

Þessi könnun er undirbúningur fyrir rannsókn sem er hluti af meistarverkefni mínu í 

mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands og fjallar um ímynd iðngreina. Settar eru fram 25 

fullyrðingar um nokkrar starfsgreinar og þú ert beðin/n um að segja til um það hversu 

vel eða illa þér finnst hver fullyrðing eiga við. Ekki er gert ráð fyrir því að þátttakendur 

búi yfir nákvæmum upplýsingum eða þekkingu á starfsgreinunum, heldur hvað 

þátttakendum finnst, telja eða halda.  

Fyllsta trúnaðar verður gætt og ekki er hægt að rekja svör til þátttakenda.  

Með kærri kveðju 

Edda Björk Kristjánsdóttir  

1. Nákvæmni (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

2. Vinnusemi (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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3. Traust (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

4. Græðgi (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

5. Skipulögð vinnubrögð (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

6. Virðing (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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7. Samskiptahæfni (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

8. Fagleg vinnubrögð (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

9. Spilling (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

10. Fúsk (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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11. Siðgæði (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

12. Erfiði (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

13. Heilindi (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

14. Hraustleiki (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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15. Greind (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

16. Efnishyggja  (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

17. Mikilvægi (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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18. Spennandi (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

19. Metnaður (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

20. Námstregða (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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21. Óhreinleiki (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

22. Skapandi (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

23. Greinandi (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

24. Sjálfstæði (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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25. Formfesta (1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

Í lokin ertu beðin/n um að svara nokkrum bakgrunnsspurningum sem notaðar verða við 

úrvinnslu könnuninnar. 

 

Hvert er kyn þinn? 

1. kona 

2. karl 

Hver er aldur þinn? 

1. 20  ára og yngri 

2. 21-30 ára 

3. 31-40 ára 

4. 41-50 ára 

5. 51-60 ára 

6. 61 ára og eldri 

Hvert er hæsta stig menntunar sem þú hefur lokið? 

1. Grunnskóli 

2. Framhaldsskóli/ Menntaskóli/Iðnmenntun 

3. Diplómagráða 

4. Bachelorgráða 

5. Meistaragráða 

6. Annað 
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Viðauki 2 

 

Könnun 1 

Ágæti þátttakandi. 

Eftirfarandi könnun er hluti af rannsókn sem gerð er vegna lokaverkefnis í MS-námi í 

mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar er að leggja mat á 

ímynd iðngreina og skiptist könnunin í þrjá hluta. Ekki er ætlast til þess að þátttakendur 

búi yfir nákvæmri þekkingu um starfsgreinarnar til þess að svara, heldur eiga 

þátttakendur að svara því sem þeir halda og telja.  

Fyllsta trúnaðar verður gætt og svör verða ekki rakin til einstaklinga. Könnunin ætti að 

taka um 5 mínótur. 

 

Með fyrirfram þökk 

Edda Björk Kristjánsdóttir 

 

Í þessum hluta eru settir fram 12 eiginleikar og þú ert beðin/n um að segja til um 

hversu vel eða illa þér finnst þeir eiga við hverja starfsstétt. Ekki er gert ráð fyrir að þú 

hafir nákvæma þekkingu á eftirfarandi starfsstéttum, heldur er verið að leita eftir því 

hvað þér finnst og hvað þú telur. 

 

1) Hversu vel eða illa finnst þér eftirfarandi eiga við um hverja starfsgrein? Traust! 

(1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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2) Hversu vel eða illa finnst þér eftirfarandi eiga við um hverja starfsgrein? Óhreinleiki! 

(1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

3) Hversu vel eða illa finnst þér eftirfarandi eiga við um hverja starfsgrein? Metnaður! 

(1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

4) Hversu vel eða illa finnst þér eftirfarandi eiga við um hverja starfsgrein? Erfiði! 

(1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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5) Hversu vel eða illa finnst þér eftirfarandi eiga við um hverja starfsgrein? Virðing! 

(1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

6) Hversu vel eða illa finnst þér eftirfarandi eiga við um hverja starfsgrein? Spilling! 

(1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

7) Hversu vel eða illa finnst þér eftirfarandi eiga við um hverja starfsgrein? 
Samfélagslegt mikilvægi! 

(1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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8) Hversu vel eða illa finnst þér eftirfarandi eiga við um hverja starfsgrein? Efnishyggja! 

(1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

9) Hversu vel eða illa finnst þér eftirfarandi eiga við um hverja starfsgrein? Greind! 

(1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

10) Hversu vel eða illa finnst þér eftirfarandi eiga við um hverja starfsgrein? Fúsk! 

(1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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11) Hversu vel eða illa finnst þér eftirfarandi eiga við um hverja starfsgrein? Siðgæði! 

(1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

12) Hversu vel eða illa finnst þér eftirfarandi eiga við um hverja starfsgrein? Fagleg 
vinnubrögð! 

(1=á mjög illa við/ 9=á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

Í þessum hluta ert þú beðin/n um að meta hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir 
velja hverja starfsgrein. 

 

Horft til þessara starfsgreina, ef þú værir að velja þér nám í dag, hversu líklegt eða 
ólíklegt er að þú myndir velja þér eftirfarandi grein? 

(1=mjög ólíklega/9=mjög líklega) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Í þessum hluta ert þú beðin/n um að svara nokkrum bakgrunnsspurningum sem 
notaðar verða við úrvinnslu rannsóknarinnar. 

 

Hvert er kyn þitt? 

1. kona 
2. karl 

 

Hver er aldur þinn? 

1. 20 ára og yngri 
2. 21-30 ára 
3. 31-40 ára 
4. 41-50 ára 
5. 51-60 ára 
6. 61 árs og eldri 

 

Hvert er hæsta stig menntunar sem þú hefur lokið? 

1. Grunnskóli 
2. Framhaldsskóli/Menntaskóli/Iðnnám 
3. Diplóma 
4. Bachelorgráða 
5. Meistaragráða 
6. Annað 
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Viðauki 3 

Könnun 2 

 

Hverjir af eftirtöldum eiginleikum finnst þér eiga við eftirtaldar starfsgreinar? Ekki er 
gert ráð fyrir að þú hafir nákvæma þekkingu á starfsstéttunum, heldur er verið að leita 
eftir því hvað þér finnst og hvað þú telur. 

 

 

Horft til þessara starfsgreina, ef þú værir að velja þér nám í dag, hversu líklegt eða 
ólíklegt er að þú myndir velja þér eftirfarandi grein? 

 

(1=mjög ólíklega/5=mjög líklega) 

 1 2 3 4 5 

Húsasmiður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Viðskiptafræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hársnyrtir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Arkitekt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bifvélavirki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjúkrunarfræðingur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Bakgrunnsspurningar 

Hvert er kyn þitt? 

1. Karl 
2. Kona 

 

Hver er aldur þinn? 

1. 18-29 ára 
2. 30-39 ára 
3. 40-49 ára 
4. 50-59 ára 
5. 60-69 ára 
6. 70-82 ára 

 

Hvert er hæsta stig menntunar sem þú hefur lokið? 

1. Grunnskóli 
2. Starfs-og iðnnám 
3. Stúdentspróf 
4. Háskólanám 

 

Hver býrð þú? 

1. Höfuðborgarsvæðið 
2. Landsbyggðin 

 

 


