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Útdráttur 

Starfsbreytingar eru sjálfsagður hluti af nútíma starfsferli og eru þeir tímar þar sem fólk 

sýndi skipulagsheild tryggð í gegnum áratugi svo lengi sem séð var vel um starfsfólk á 

undanhaldi. Þetta endurspeglar þróun og breyttar áherslu í mannauðsstjórnun þar sem í 

dag er leitast við að mæta þörfum bæði skipulagsheildarinnar og starfssmanna hennar. 

Samkvæmt mannauðsfræðunum er starfsþróun einn af hornsteinum 

mannauðsstjórnunar og með því að viðhalda þekkingu og auka hæfni starfsmanna eykst 

virði þeirra, bæði fyrir skipulagsheildina og þá sjálfa. Þetta á við um alla aldurshópa og er 

því aldrei of seint að hefja þá vegferð.  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða starfsbreytingar kvenna á miðjum aldri og 

hvaða áhrifavaldar leiða þær af stað í það ferli. Sjónum var bæði beint að þáttum í 

vinnuumhverfinu og að persónulegum þáttum eins og fjölskylduaðstæðum, sjálfsmynd 

og framtíðarsýn. Niðurstöður sýndu að þegar kom að starfsbreytingum þá hafði  

vinnuumhverfi oftar en ekki fælandi áhrif á viðmælendur þessarar rannsóknar en einnig  

höfðu þær flestar ríka innri þörf fyrir breytingar á þessum tímapunkti í lífi sínu. 
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Abstract 

Career changes have become self-evident in  modern times. Employees no longer 

commit to one organisation for their entire career like they used to. This change is 

reflected in human resource management practices where the needs of the 

organisation as well as the employee are considered. Career development has become 

one of the cornerstones of human resource management and by maintaining 

knowledge and increasing skills, employees increase their value, both for the 

organisation and for themselves. This applies to all ages, so it's never too late to start 

the journey. 

The aim of the study was to examine career changes of middle aged women and 

what lead them to start that process. The study looked at aspects of the work 

environment and personal factors such as family circumstances, self-image and their 

vision of the future. The results showed that when it came to career changes, the work 

environment had more or less affected the interviewees of this study but that they also 

had a great internal need for change at this point in their lives. 

 

 



 

7 

Efnisyfirlit 

1 Inngangur ................................................................................................................. 10 

2 Fræðileg umfjöllun ................................................................................................... 12 

2.1 Mannauðsstjórnun ............................................................................................ 12 

2.1.1 Stefnumiðuð mannauðsstjórnun. ......................................................... 13 

2.1.2 Þróun starfsferils ................................................................................... 15 

2.2 Starfsþróun ....................................................................................................... 16 

2.2.1 Starfsþróun á vinnumarkaði.................................................................. 16 

2.2.2 Stjórnun eigin starfsferils ...................................................................... 19 

2.3 Starfsþróun kvenna ........................................................................................... 20 

2.3.1 Kyngervi skipulagsheilda ....................................................................... 24 

2.3.2 Starfsþróun um miðjan aldur ................................................................ 26 

2.3.3 Starfsþróun kvenna á miðjum aldri....................................................... 27 

3 Aðferðafræði ............................................................................................................ 30 

3.1 Rannsóknaraðferð............................................................................................. 30 

3.2 Viðmælendur .................................................................................................... 31 

3.3 Gagnaöflun ........................................................................................................ 32 

3.4 Siðferðisleg álitamál .......................................................................................... 33 

4 Greining gagna ......................................................................................................... 34 

4.1 Starfsbreyting .................................................................................................... 34 

4.1.1 Starfsval ................................................................................................. 36 

4.1.2 Undirbúningur ....................................................................................... 37 

4.1.3 Þörf fyrir breytingar .............................................................................. 39 

4.1.4 Breyttir tímar ......................................................................................... 39 

4.2 Vinnuumhverfið ................................................................................................ 39 

4.2.1 Gildi ....................................................................................................... 41 

4.2.2 Stjórnun og karllæg vinnustaðamenning .............................................. 42 

4.2.3 Samstarfsfélagar ................................................................................... 44 

4.3 Sjálfsmynd ......................................................................................................... 44 

4.3.1 Frelsi ...................................................................................................... 45 

4.3.2 Innri styrkur ........................................................................................... 45 

4.3.3 Eftirsjá ................................................................................................... 46 

4.3.4 Líðan ...................................................................................................... 48 

4.4 Framtíðarsýn ..................................................................................................... 49 

4.4.1 Eftirlaunalíf ............................................................................................ 49 



 

8 

4.4.2 Aldur afstæður ...................................................................................... 50 

4.4.3 Þekking og frekari starfsbreytingar ....................................................... 51 

5 Samantekt og umræður ........................................................................................... 54 

5.1 Vinnuumhverfi .................................................................................................. 55 

5.2 Sjálfsmynd ......................................................................................................... 57 

5.3 Framtíðarsýn ..................................................................................................... 57 

5.4 Rannsóknarspurning ......................................................................................... 58 

5.5 Takmarkanir og framtíðarrannsóknir ............................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

Myndaskrá 

Mynd 1: Yfirlit yfir helstu þætti stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar. Mynd 

dregin upp úr texta af höfundi (Torrington o.fl., 2014) ....................................... 13 

 

Töfluskrá 

Tafla 1: Tengsl viðskiptastefna við mannauðsnálganir (Schuler og Jackson, 1987). ........ 14 

  



 

10 

1 Inngangur 

Fólk heldur sig ekki lengur við sama starfsvettvanginn hvað þá sama starfið eða sömu 

skipulagsheildina alla sína starfstíð. Hinn félagslegi samningur (e. social contract) milli 

atvinnurekanda og starfsmanns heyrir að mestu sögunni til þar sem starfsmenn 

skuldbundust skipulagsheild og sýndu tryggð svo lengi sem séð var vel um þá með 

góðum kjörum og loforðinu um gullúrið við starfslok (Hall, 1996; Stum, 1999). „Gullúrin“ 

eru því að hverfa í hraðara samfélagi þar sem fólk færir sig til í starfi og gerir jafnvel 

stórtækar breytingar á starfsferli sínum. Starfsferlar eru ekki lengur eins línulegir eins og 

áður tíðkaðist en síbreytilegt atvinnulíf með hröðum tækniframförum hefur þar mikil 

áhrif (Hall, 1996). Rannsakandi hefur lengi haft áhuga á málefnum kvenna á 

vinnumarkaði og þótti því kjörið að rannsaka efni sem gæti gefið innsýn í reynslu og 

upplifun kvenna sem hafa lengi verið á atvinnumarkaði. Svo virðist vera sem 

starfsferilskenningar séu litaðar af reynsluheimi karla þar sem gert er ráð fyrir 

samfelldum starfsferli. Oftar er fjallað um að starfsferill kvenna ráðist af barneignum 

eða fjölskylduaðstæðum þar sem þær fari út af vinnumarkaði þegar börn eru lítil. Hins 

vegar hefur ekki verið fjallað um starfsferil kvenna út frá vali þeirra sjálfra en ýmislegt 

bendir til þess að starfsferill kvenna sé ólíkur karla. Má þar á meðal nefna þá staðreynd 

að konur á miðjum aldri finna fyrir minnkandi ábyrgð á fjölskyldunni en auknum 

metnaði fyrir starfinu – hugsanlega öfugt við karla. Það sem rannsakanda finnst 

áhugavert við að skoða starfsbreytingar kvenna sem eru í kringum miðjan aldur (40-60 

ára) er að þær hafa upplifað tímana tvenna. Ekki þótti eins algengt að breyta um 

starfsvettvang á þeim tíma sem þær hófu sinn starfsferil og sýnir það því meiri kjark en 

ella að ríða á vaðið og láta gamlan draum rætast eða prófa eitthvað nýtt, ýmist vegna 

starfsleiða eða óásættanlegra starfsumhverfisþátta að þeirra mati.  

Í rannsókn þessari verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

 Hvaða þættir leiða til þess að konur á miðjum aldri venda sínu kvæði í kross 
og skipta um starfsferil?  

 

Markmið rannsóknarinnar er að svara rannsóknarspurningunni og sjá möguleg tækifæri 

til að nýta þann kraft sem konur virðast öðlast upp úr miðjum aldri áður en þær hverfa 

inn á nýjan starfsvettvang.  
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Uppbygging ritgerðarinnar er á þann veg að byrjað verður á því að gera grein fyrir 

fræðilegum bakgrunni þessa efnis þar sem sjónum verður beint að áherslum innan  

mannauðsfræðanna og þá sérstaklega fjallað um starfsþróun en einnig verður efnið 

skoðað út frá kynjafræðilegum sjónarhornum en höfundur er með diplómu í hagnýtri 

jafnréttisfræði frá HÍ. Þar næst verður aðferðafræði rannsóknar útlistuð og síðan verður 

farið yfir í hvernig gögn hennar voru greind og niðurstöður birtar. Samantekt og 

umræður um niðurstöður koma þar á eftir og verða niðurstöður rannsóknar svo 

túlkaðar og settar í samhengi við fræðilegan bakgrunn. Að lokum verða takmarkanir 

rannsóknarinnar tilgreindar sem og hugmyndir að frekari rannsóknum um þetta efni.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Hér verður farið yfir þann fræðilega bakgrunn sem rannsókn þessi styðst við. Kynnt 

verða viðfangsefni mannauðsstjórnunar og þá verður sérstaklega farið í starfsþróun og 

kenningar um hana, bæði út frá vinnumarkaðslegum og persónulegum sjónarmiðum. Að 

lokum verður skoðað að hvaða leiti starfsþróun kvenna er ólík starfsþróun karla og 

verður þar litið til ýmissa persónulegra þátta sem taldir eru hafa mismunandi áhrif á 

starfsþróun kynjanna. Kynjafræðilegu sjónarhorni verður einnig fléttað saman við þá 

umfjöllun. 

2.1 Mannauðsstjórnun 

Mannauðsstjórnun er önnur nálgun á það sem áður kallaðist starfsmannastjórnun (e. 

personnel management) en viðfang hennar hefur þróast mikið síðastliðin ár (Deb, 

2009). Helsti munurinn er sá að starfsmannastjórnun felst aðallega í launamálum, 

ráðningu, eftirliti með vinnuskýrslum og aðkomu kjarasamninga (Hildur Kristín 

Einarsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008). Mannauðsstjórnun er ekki einungis 

það heldur er hún einnig sérstök nálgun við stjórnun á  starfsfólki en ýmsar frekari 

skilgreiningar eru til um efnið.  

Torrington, Hall, Taylor og Atkinson, (2014) kveða hlutverk mannauðsstjórnunar vera 

að ná settum markmiðum varðandi ráðningu og frammistöðu starfsmanna, 

breytingastjórnun og hæfa stjórnun skipulagsheildar. Hildur Kristín Einarsdóttir og Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson (2008) segja að mannauðsstjórnun snúist annars vegar um að 

laða starfsfólk til starfa og halda í það og hins vegar að skapa grundvöll til starfsþróunar 

svo starfsmenn fái tækifæri til að þroskast í starfi en þannig öðlast fyrirtæki 

samkeppnisforskot. Til að ná þessum markmiðum er mikilvægt að mannauðsstjórar taki 

virkan þátt í stefnumótun um skipulag og rekstur skipulagsheilda til að tryggja sem best 

nýtingu mannauðsins, þ.e. að ná sem mestri framleiðni úr unnum vinnustundum 

starfmanna (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003). Legge, (2005) tekur í sama streng en 

segir jafnframt æskilegt að samþætta mannauðs- og viðskiptastefnu skipulagsheilda en 

þannig sé hægt að stuðla að góðri vinnustaðamenningu.  
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Mannauðsstjórnun er því tæki sem skipulagsheildir geta nýtt á markvissan hátt til að 

ná fram markmiðum sínum (Armstrong, 2012; Stewart og Brown, 2009) en til að það 

geti gerst þá þarf að skapa heilbrigt  vinnuumhverfi þar sem stjórnun einkennist af 

heilindum og virðingu (Armstrong, 2012). 

Mannauðsstjórnun innan skipulagsheilda hefur verið skipt upp í nokkur þroskastig 

þar sem neðstu stig hennar gefa til kynna enga eða mjög takmarkaða meðvitund um 

viðfangsefni mannauðsstjórnunar á meðan það efsta ber vott um markvissa nálgun við 

stjórnun mannauðsmála til að ná fram markmiðum skipulagsheilda (Torrington o.fl., 

2014). Það stig er gjarnan kallað stefnumiðuð mannauðsstjórnun (e. strategic human 

resource management) (Torrington o.fl., 2014). 

2.1.1 Stefnumiðuð mannauðsstjórnun. 

Stefnumiðuð mannauðsstjórnun fellur undir svokallaða nútíma mannauðsstjórnun. 

Hugtakið  kom fram um miðjan níunda áratuginn (Beardwell og Claydon, 2007) og snýst 

um að samþætta stefnu og aðgerðir í mannauðsmálum við rekstrar- og viðskiptastefnu 

fyrirtækis (Torrington o.fl., 2014). Lykilmarkmið snúa að því að laða að og ráða góða 

starfsmenn, þróa og auka þekkingu þeirra og leita leiða til að halda í þá eins og sett er 

fram á mynd 1.  
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Mynd 1: Yfirlit yfir helstu þætti stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar. Mynd dregin 
upp úr texta af höfundi (Torrington o.fl., 2014) 
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Eins og með allar stefnuáætlanir (e. strategy) þá inniheldur stefnumiðuð 

mannauðsstjórnun lifandi ferli sem breytist og þróast í samræmi við umhverfi og 

aðstæður hverju sinni. Með því að skilgreina stefnu og markmið í samræmi við þarfir 

kjarnastarfseminnar skapast hins vegar forskot þar sem hægt að bregðast við og aðlaga 

bæði þætti í vinnuumhvefinu og nálgun við stýringu mannauðs á skilvirkari og 

hagkvæmari hátt en ella. Þannig má skapa samkeppnisforskot (Mintzberg, 1994; 

Torrington o.fl., 2014). Stefnumiðuð mannauðsstjórnun snýst því ekki endileg um að 

skrifa niður stefnuskjal eða stefnuáætlun sem svo er fylgt eftir með skriflegum 

línulegum ferlum heldur að vera vakandi yfir því sem er að gerast og bregðast við með 

hagsmuni sem flestra í huga Stefnuáætlunininni er því ætlað að laða fram ákveðna 

hegðun hjá starfsmönnum til að ná fram markmiðum viðskiptastefnu 

skipulagsheildarinnar (Torrington o.fl., 2014). 

Á töflu 1 má sjá dæmi um hvernig hægt er að kortleggja og meta hvaða 

mannauðsnálgun hentar tiltekinni viðskiptastefnu (Schuler og Jackson, 1987). Þarna eru 

skoðaðar þrenns konar viðskiptastefnur: Nýsköpun, gæðastjórnun og lágmörkun 

kostnaðar þar sem skilgreint er hvaða starfsmannahegðun er óskað eftir og svo borin 

kennsl á hvaða mannauðsstefnur eru taldar geta náð fram þeirri hegðun. 

Tafla 1: Tengsl viðskiptastefna við mannauðsnálganir (Schuler og Jackson, 1987). 

 

Stefnuáætlun Starfsmannahegðun Mannauðsstefna
Mikið frumkvæði og langtíma hugsun Störf sem krefjast náinna samskipta og samvinnu 
Mikil samvinna, sjálfstæð hugsun Frammistöðumat sem eru líklegri til að stuðla að langtíma og hópárangri  
Meðal áhersla á  gæði  Störf sem gefa starfsmönnum tækifæri til að þróa hæfni sem hægt er að nýta á öðrum stöðum innan skipulagsheildarinnar

Launastefna þar sem horft  er á innra virði  frekar en ytra- eða markaðsvirði 
Lág laun en tækifæri fyrir starfsmenn til að gerast hluthafar og frelsi til að segja til um aðra þætti sem taldir eru til tekna.

Meiri áhættuhegðun; meiri þolinmæði gagnvart misræmi og ófyrirsjánleika Fjölbreyttar starfsleiðir til að stuðla að starfsþróun sem auka hæfnisvið

Nokkuð fyrirsjáanleg hegðun og endurtekning Frekar ákveðnar og skýrar starfslýsingar
Meiri langtímahugsun Hátt þátttökuhlutfall starfsmanna við ákvarðanatöku um þá þætti sem koma að þeirra starfi og starfsumhverfi  

Meðal mikil samvinna, sjálfstæð hugsun 

Samblanda af einstklings- og hópviðmiðum varðandi frammistöðumat sem er mest megnis  hugsað til skamms tíma og einblínt á 

niðurstöður 
Mikil áhersla á gæði Nokkuð jafnréttissinnuð meðhöndlun á starfsmönnum og nokkuð ákveðið starfsöryggi 
Meðal áhersla á magn Margbreytileg og samfelld starfsmannaþjálfun og -þróun 
Mikil áhersla á ferla: lítil áhættuhegðun; skuldbinding gagnvart markmiðum 

skipulagsheildarinnar 

Frekar endurtekin og fyrirsjáanleg hegðun Frekar ákveðnar og skýrar starfslýsingar sem skapa lítið svigrúm fyrir misræmi eða rangtúlkun 
Skammtímahugsun Þröng hönnun starfa og starfsleiða sem hvetja til sérfræðiþekkingar og skilvirkni 
Aðallega sjálfstæði og einstaklingsmiðuð starfsemi - meðal áhersla á gæði Skammtímahugsun sem miðar við frammiðstöðumat út frá niðurstöðum 
Mikil áhersla á magni /framleiðni Miðað við launaviðmið markaðarins til að meta virði starfa  

Helsta áhersla á niðustöðum; lítil áhætta, frekar mikil vellíðan með stöðugleika Minniháttar starfsþjálfun og þróun

Meðal áhersla á magni, ferli og niðurstöður

1. Nýsköpun

2. Gæðastjórnun 

3. Kosnaðar-

hagræðing
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Eins og hér sést þá getur starfsþróun starfsmanna stutt vel við viðskiptastefnu 

skipulagsheildar og hægt að nota hana sem tæki til að ná fram markmiðum 

viðsiptastefna sem leggja áherslu á nýsköpun eða gæðastjórnun.  

2.1.2 Þróun starfsferils 

Vinnuumhverfið er í stöðugu breytingarferli og hefur eðli starfsferils því tekið 

stakkaskiptum frá því sem áður var. Sálfræðilegi samningurinn milli starfsmanns og 

atvinnurekanda sem fólst í því að starfsmaður lagði hart að sér og sýndi 

skipulagsheildinni hollustu og tryggð sem veitti honum starfsöryggi og góð kjör hefur 

vikið úr vegi fyrir hinum nýja samningi sem byggist á stöðugri þekkingaraukningu og 

persónulegu þroskaferli starfsmanna (Ginn, 1994; Hall, 1996).  

Gamli samningurinn byggðist á tveimur meginhugmyndum en þær voru annars vegar 

að stór, stöðug og marglaga fyrirtæki  gætu boðið starfsmönnum sínum góð kjör, 

starfsöryggi og loforð um framgang í starfi fyrir vel unnin störf. Hins vegar byggði hann á 

tiltölulega ómenntuðu vinnuafli sem hafði lítið sem ekkert frumkvæði en sóttist eftir 

stöðugleika og var tilbúið að skuldbinda sig sömu skipulagsheildinni alla sína starfstíð 

(Gratton, 2010; Hall, 1996).  

Þessi hefðbundni línulegi starfsferill er að renna sitt skeið og við tekur starfsferill 21. 

aldarinnar sem leiddur er af einstaklingnum frekar en skipulagsheildinni. Hann gengur út 

á að einstaklingurinn þurfi að endurskilgreina starfsferil sinn oftar en einu sinni á 

lífsleiðinni og þá jafnvel í samhengi við persónulegar breytingar eða breytingar í 

vinnuumhverfinu. Það sem einkennir þennan nútímastarfsferil er m.a. skilgreining hans 

á árangri en árangur starfsferils markast af sálfræðilegum árangri, þ.e. að ná mikilvægu 

markmiði í eigin lífi, hvort sem það er tiltekið afrek, hamingja innan fjölskyldunnar eða 

innri friður. Nútíma starfsferill er því ekki metinn út frá þeim viðmiðum sem tilheyrðu 

gamla samningnum sem snérist fyrst og fremst um að ná framgangi innan tiltekinnar 

skipulagsheildar og afla mikilla tekna. Aðrir þættir sem falla undir nútímastarfsferil eru 

stöðug þekkingaröflun og starfsþróun en ekki endilega formleg menntun. Einnig koma 

aðrir þættir inn í myndina sem skipta máli, s.s. áskoranir í starfi og fagleg tengsl. 

Nútímastarfsferill metur starfsaldur einnig meira en lífaldur og sækjast starfsmenn síður 

eftir starfsöryggi heldur leitast við að auka faglegt virði sitt  (e. employability) og þar af 

leiðandi eru þeir ekki háðir þeirri skipulagsheild sem þeir vinna hjá hverju sinni (Hall, 
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1996). Framtíðin lítur meðal annars út þannig að síður verður leitast eftir almennri 

hæfni og frekar horft á djúpa sérfræðiþekkingu hjá starfsmönnum (Gratton, 2010) en 

þekkingarstarfsmenn er sá hópur sem mun horfa upp á enn meiri breytingar í 

starfsumhverfi sínu í framtíðinni. Vegna tækninýjunga er til að mynda ekki krafist þess 

að þeir séu á tilteknum stað að vinna sína vinnu (Johns og Gratton, 2013). Eitt af 

meginviðfangsefnum mannauðsstjórnunar er hvernig stýra megi sem best þessum 

þáttum sem falla undir starfsþróun starfsmanna (e. career development).  

2.2 Starfsþróun 

Í þessum kafla er starfsþróun skoðuð út frá ýmsum sjónarhornum s.s. vinnumarkaði , 

aldri starfsmanna ásamt þörfum skipulagsheilda og einstaklinga. 

2.2.1 Starfsþróun á vinnumarkaði 

Í ljósi þess að starfsþróun hefur breyst frá því að vera línuleg þróun yfir í það að vera 

verkefna- og þekkingarstýrð þá er mikilvægt fyrir hvern og einn starfsmann að huga að 

eigin starfsþróun. Starfsþróun er því nú orðið sameignlegt verkefni mannauðstjóra og 

starfsmanna. Fitz-enz, (2000) segir það ekki vera vafamál að mannauðurinn sé hinn 

raunverulegi drifkraftur ágóða í viðskiptaheiminum og því verðugt að fjárfesta í 

starfsþróun starfsmanna. Greenhaus, Callanan og Godshalk, (2010) skilgreina 

starfsþróun sem viðvarandi ferli þar sem einstaklingur þroskast í gegnum stigmagnandi 

þrep sem einkennast af einstaklingsbundnum þemum, verkefnum og áskorunum. 

Vinnuveitendur þurfa að vera meðvitaðir um hæfni starfsfólks og gefa því svigrúm til að 

auka hana og þróa (Torrington o.fl., 2014). Huga þarf að því hvernig hæfum 

starfsmönnum er stýrt í starfi þar sem það hefur bæði áhrif á afköst þeirra og vilja til að 

halda áfram störfum innan tiltekinnar skipulagsheildar. Það þýðir ekki að aðeins þurfi að 

huga að þeim hæfustu því gagnlegt er fyrir skipulagsheildir að veita öllum starfsmönnum 

tækifæri til starfsþróunar (Torrington o.fl., 2014). Starfsmenn sem upplifa að þörfum 

þeirra um starfsþróun sé ekki mætt gætu sýnt verri frammistöðu og jafnvel sagt upp 

störfum (Greenhaus o.fl., 2010). Skipulagsheildir sem bjóða upp á framþróun í starfi 

innan sinna veggja,  þar sem starfsmenn fá jafnvel forskot til að sækja um stöður, auka 

starfsþróunarmöguleika starfmanna að mati Beardwell og Claydon (2007).  
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Stundum er talað um fjórar aðferðir sem eru notaðar til starfsþróunar en það eru 

formleg menntun, mat, starfsreynsla og félagsleg sambönd (Campbell, 1990; Keys og 

Wolf, 1988; Saari, Johnson, McLaughlin og Zimmerle, 1988; Sheppeck og Rhodes, 1988). 

Formleg menntun felur í sér námskeið sem starfsmenn sitja bæði utan og innan veggja 

fyrirtækisins og  veitt eru af ráðgjöfum eða háskólum, sérstaklega sniðið að námsþörfum 

starfsmanna (Noe, 2005). Mat snýst um að afla upplýsinga um og gefa starfsmönnum 

endurgjöf varðandi hegðun þeirra, samskiptastíl og hæfni (Hinrichs og Hollenbeck, 1990; 

Howard og Bray, 1988). Meiri hluti starfsþróunar er á grundvelli starfsreynslu (McCall, 

Lombardo og Morrison, 1988), þ.e. verður til í gegnum sambönd, áskoranir, kröfur, 

verkefni o.s.frv. innan tiltekins starfs (Noe, 2005). Að lokum eru samskipti manna á milli 

innan fyrirtækis ávallt tækifæri til þróunar í starfi en dæmi um slík samskipti eru 

sambönd mentors og lærlings sem og þjálfara og nemanda (Noe, 2005). Margir 

fræðimenn skilgreina starfsferil út frá æviskeiðum fólks. Greenhaus o.fl., (2010) 

skilgreina starfsþróun einstaklinga út frá fjórum þrepum tengdum aldri og reynslu: 

1. Val á atvinnu og skipulagsheild  

Þetta stig miðast við aldurskeiðið 18-25 ára og eru aðal viðfangsefni þess að þróa 

atvinnu-sjálfsmynd sitt, meta annað starfsval, þróa fyrsta starfsval, sækjast eftir 

nauðsynlegri menntun  og fá atvinnutilboð frá óska skipulagsheildum. 

2. Fyrri hluti starfsferils  

Þetta stig miðast við aldurskeiðið 25-40 ára og eru aðal viðfangsefni þess að læra á 

starfið, læra leikreglur skipulagsheildar, leitast við að passa inn í valið starf og 

skipulagsheild, auka hæfni og ná að starfsferilsmarkmiðum. 

3. Miður starfsferill  

Þetta stig miðast við aldurskeiðið 40-55 ára og eru aðal viðfangsefni þess að endurmeta 

fyrri starfsferil og yngri fullorðinsár, endurstaðfesta og breyta starfsferilsmarkmiðum, 

taka viðeigandi ákvarðanir fyrir miðjan og viðhalda afkastagetu í starfi. 

4. Seinni hluti starfsferils  

Þetta stig miðast við aldurskeiðið frá 55 ára að eftirlaunatíma og eru aðal viðfangsefni 

þess að viðhalda afkastagetu í starfi, varðveita sjálfsvirðingu og undirbúa árangursrík 

starfslok. 



 

18 

Casto, (2000) skilgreindi nútíma starfsþróun sem röð af sex þroskatímabilum: mat, 

rannsókn, undirbúningur, skuldbinding, viðhald/varðveisla, og umbreyting. Fyrsta  stigið 

í módeli Casto, mat, snýst um að undirbúa sig fyrir framtíðina. Á þessu tímabili átta 

einstaklingar sig á eigin styrkleikum og takmörkunum. Rannsóknarstigið er tímabilið þar 

sem mögulegir starfsmöguleikar eru skoðaðir. Samkvæmt Casto þá einkennist þetta 

tímabil af óvissu vegna endalausra möguleika fyrir einstaklinginn en með jákvæðan og 

opin huga finnast tækifæri sem viðkomandi hafði ekki séð áður. Í gegnum 

undirbúningsstigið öðlast einstklingurinn viðeigandi þekkingu og reynslu til að hefja 

starfsferilinn. Mikil spenna og eldmóður einkennir þetta stig því einstaklingurinn getur 

séð fyrir sér það sem koma skal. Samkvæmt módeli Casto snýst stig skuldbindingarinnar 

um að sækjast eftir tækifærum innan tiltekins sviðs. Á stigi viðhalds/varðveislu, er 

starfsmaðurinn búinn að koma sér vel fyrir í starfi og sækist eftir því að móta enn betur 

starfsgetu sína og skilgreina stöðu sína innan tiltekins sviðs. Fyrir marga er þetta stigið á 

undan eftirlaunatímanum. Fyrir aðra mun umbreytingarstigið fela í sér endurskilginingu 

á starfsvali sem mun krefjast nýrra ákvarðana og ákveða hvar þroski einstaklingsins 

hefst að nýju (Casto, 2000).  

Skipulagsheildir eru með ólíkar áherslur um nálgun til starfsþróunar og fer það eftir 

markmiðum skipulagsheildar hvaða nálgun er stuðst við. Ein nálgunin er að leggja 

áherslu á að þróa starfsmenn í hærri starfsstigum eða bjóða einungis hæfileikaríkum 

starfsmönnum tækifæri til starfsþróunar (Noe, 2005). Önnur stefna felur í sér að allir 

starfsmenn eru settir undir sama hatt og því lítið um einstaklingsmiðað val að ræða 

(Noe, 2005). Sú stefna sem talin er hvað árangursríkust fyrir skipulagsheildir er sú sem 

aðlagar starfsþróunina að þörfum hvers og eins starfsmanns (Caudron, 2000).  

Starfsþróun er gagnleg fyrir starfsmenn af ýmum ástæðum, til að mynda öðlast 

þeir nýja hæfni sem gerir þá líklegri til að fá stöðuhækkanir (Stewart og Brown, 2009). 

Fyrir skipulagsheildina er það lykilatriði að þjálfa starfsmenn og búa þá undir komandi 

breytingar í ytra umhverfinu. Starfsþróun starfsmanna gerir skipulagsheildir því 

samkeppnishæfari en ella (London, 2002).   

McDonald og Hite, (2005) bera kennsl á hraða breytingu í starfsumhverfinu og 

vegna þessa breytinga hafa viðhorf um þróun starfsferla og eðli starfa skapað óvissu um 

framkvæmd starfsþróunar innan skipulagsheilda. Þær telja mikilvægara en áður að 
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skipulagsheildir vinni í samvinnu við alla starfsmenn sína í tengslum við starfsþróun 

þeirra.  

2.2.2 Stjórnun eigin starfsferils 

Stjórnun starfsferils er mikilvæg bæði fyrir starfsmenn og skipulagsheildir. Fyrir 

skipulagsheildina skiptir hún máli vegna þess að ef starfsmenn eru ekki hvattir til að gera 

áætlun fyrir starfsferil sinn þá getur það orðið til þess að skortur verði á starfsfólki til að 

fylla lausar stöður. Auk þess veldur það því að starfsmenn skuldbyndast fyrirtækinu 

síður og eru þá fjármunum sem eytt er í þjálfun og starfsþróun starfsmanna ekki að skila 

sér. Frá sjónarhorni starfsmannsins þá getur skortur á áætlun um komandi starfsferil 

valdið pirringi og upplifir starfsmaður gjarnan að hann sé ekki metinn að verðleikum 

innan fyrirtækisins. Að lokum getur þetta leitt til þess að starfsmaður eigi í erfiðleikum 

með að finna nýtt starf, bæði innan fyrirtækisins og utan þess, ef um t.d. samdrátt er að 

ræða eða ef fyrirtækið sameinast öðru (Noe, 2005).  

Noe (2005) setur stjórnun eigin starfsferils (e. career management) fram sem ferli 

sem starfsmenn ættu að fara í gegnum og inniheldur m.a. eftirfarandi greiningu: 

1. Að verða meðvitaður um eigin áhuga, gildi, styrkleika og veikleika  

2. Sækja upplýsingar um atvinnutækifæri innan fyrirtækisins  

3. Bera kennsl á markmið starfsferilsins  

4. Koma á fót aðgerðaráætlun til að ná markmiðum starfsferilsins  

 

Aðrir þættir innan mannauðsstjórnunar hafa einnig mikið að segja um hvernig starfsferill 

einstaklinga þróast en það eru m.a. ánægja þeirra í starfi og vellíðan í vinnuumhverfinu. 

Mannauðsstjórnun snýst um að fá það besta út úr starfsfólki svo bæði fyrirtækið og 

starfsmennirnir nái að blómstra. Starfsánægja er því mikilvægt viðfangsefni 

mannauðsstjórnunar en í einföldu máli segir starfsánægja til um hversu mikið 

starfsmaður er ánægður í starfi sínu (Duffy og Richard, 2006). Margir fræðimenn hafa 

skoðað hvaða þættir stuðla að starfsánægju en ekki er hægt að gefa upp einfalda 

uppskrift því ólíkir þættir stuðla að ánægju ólíkra einstaklinga. Almennt er þó stuðst við 
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samskonar aðgreiningu á starfsánægju en hún er annars vegar starfið sjálft eða hversu 

vel viðkomandi líður að vinna tiltekið starf,  hins vegar umhverfið sem viðkomandi 

starfar í og þá er átt við samstarfsmenn, yfirmenn og vinnuumhverfi (Duffy og Richard, 

2006).  

Margar stefnur innan mannauðstjórnunar leitast við að hafa áhrif á 

vinnustaðamenningu í gegnum viðleitni til að breyta starfshegðun starfsmanna 

(Torrington o.fl., 2014). Áður fyrr var talað um andrúmsloft innan skipulagsheilda (e. 

organisational climate) þegar verið var að lýsa sameiginlegum viðhorfum starfsmanna 

gagnvart skipulagsheild þeirra (Landy og Conte, 2013). Þetta hugtak þótti síðar ekki ná 

utan um víðari sjónarmið innan skipulagsheildar og því var farið að tala um menningu til 

að skilgreina þessar sameiginlegu skoðanir og gildi sem m.a. stjórnendur miðla til 

starfsfólks innan skipulagsheildar (Landy og Conte, 2013). Til eru margar skilgreiningar   

á hugtakinu vinnustaðamenning en það sem gerir það erfitt að sameinast um aðeins 

eina, er skilgreiningarvandi á hugtakinu menning (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

Þórhallur Örn Guðlaugsson og Ester Rós Gústavsdóttir, 2011) Schein, (1983) skilgreinir 

vinnustaðamenningu sem munstur viðhorfa sem tiltekinn hópur hefur tamið sér til að 

leysa vandamál við aðlögun á ytri þáttum og samþættingu innri þátta innan 

skipulagsheildar. Það má því segja að vinnustaðamenning sé límið sem heldur 

skipulagsheildinni saman og hvetur starfsmenn til góðrar frammistöðu (Van den Berg og 

Wilderom, 2004). Þess má geta að vinnustaðamenning er ekki sýnileg hegðun fljótt á 

litið eða gildi sem skipulagsheildin hefur formlega sett sér, heldur eru það  hin 

undirliggjandi viðhorf sem stýra hegðun, klæðnaði og fleiri þáttum innan 

skipulagsheildar sem skapa vinnustaðamenninguna (Schein, 1983). Fjallað verður nánar 

um þessa þætti og áhrif þeirra á starfsþróun kvenna í næsta kafla. 

2.3 Starfsþróun kvenna  

Starfsþróunarkenningar sem hér hafa verið raktar taka sjaldan tillit til fjölskylduábyrðar 

eða starfsþróun með hliðsjón af því. Segja má að þær séu settar fram með hliðsjón af 

hefðbundnum starfsferli hvítra karlmanna í Bandaríkjunum á seinni helmingi tuttugustu 

aldar (Johansson, Huang og Lindfors, 2007). Ekki er gefið svigrúm fyrir þá þætti sem eru 

oft órjúfanlegir konum á starfsferli þeirra svo sem barneignir og aðrar fjölskylduábyrgðir 

(Casto, 2000; Duckworth, 2016).  
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Starfsþróunarkenningar hafa að miklu leyti verið þróaðar út frá þroskakenningum 

(Duckworth, 2016). Duckworth, (2016) færir rök fyrir því að þær kenningar gefi lítið 

svigrúm fyrir áhrif félagshagfræðilegra þátta eða samskiptaþátta heldur taki mið af  

félagslegum viðmiðum hvítra karla til að skilgreina hvert þrep starfsþróunarinnar (Derry, 

1996). Konur og ýmsir minnihlutahópar hafa oft þróast á ólíkum hraða í starfi miðað við 

normið vegna mismununar á vinnumarkaði (Sharf, 2010) en einnig myndast töf á ferlinu 

hjá konum vegna fjölskylduaðstæðna (Phillips og Imhoff, 1997; Wrobel, Raskin, 

Maranzano, Frankel og Beacom, 2003). Wrobel o.fl., (2003) vildu meina að erfitt væri að 

skilgreina starsfþróun kvenna vegna hefðbundinna fjölskylduábyrgða þeirra sem hafa 

áhrif á áform um eigin starfsferil. Þess vegna ganga margar kenningar út frá því að 

starfsferill kvenna sé meira röð af störfum frekar en samfelldur starfsferill (Duckworth, 

2016). Fræðimenn eru ekki sammála um hvort þurfi að aðlaga starfsþróunarmarkmið 

sérstaklega út frá þörfum kynjanna eða hvort setja eigi alla undir sama hatt (Derry, 

1996; Dobson og White, 1995). Donald E. Super, (1957) ásamt mörgum fræðimönnum 

ganga út frá þeirri hugmynd að aðalhlutverk kvenna sé hlutverk húsmóðurinnar og að 

starfsferill hennar hafni alltaf í öðru sæti sem ósamfelldur og ómarkviss (Duckworth, 

2016; Wrobel o.fl., 2003).  

Áður fyrr skilgreindu fræðimenn starfsþróun gjarnan sem hringlaga eða línulega 

þróun sem byggð væri á þroska- eða sálfræðilegum aldri einstaklingsins (Erikson, 1995; 

Super, 1980). Gilligan, (1982) heldur því fram að mannlegur þroski sé ekki línulegur 

heldur eins og vefur af tengslum í gegnum sambönd við fólk frá því í bernsku. Kenning 

Gilligan sem og aðrar kenningar sem einnig taka mið af konum hafa aukið skilning á 

mannlegum þroska þar sem þær innihalda  reynslu kvenna og minnihlutahópa í stað 

þess að hunsa staðreyndir sem falla ekki inn í módelið (Duckworth, 2016).  

Í doktorsritgerð sinni dregur Duckworth, (2016) fram hvernig hefðbundnir 

kvenþroska-kennismiðir  (e. female developmental theorists) eins og Super (1957) hafa 

flokkað konur sem nokkurs konar annars flokks borgara í allri umfjöllun um 

starfsframahegðun þeirra. Hún segir að í kenningum Super sé gert ráð fyrir að konur 

sækist ekki eftir alvöru starfsframa heldur fylgi starfsferill þeirra fjórum skilgreindum 

starfsmynstrum: Húsmóðirin sem hefur aldrei stundað vinnu utan heimilis; konan sem 

finnur starf á ómarkvissan hátt en lætur af störfum um leið og hún giftir sig; konan sem 
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kemur öðru hvoru inn á vinnumarkaðinn en fellur jafnan út í samræmi við 

fjölskylduábyrgðir og svo konan sem reynir sig í ýmsum ólíkum störfum en skuldbindur 

sig ekki við tiltekinn starfsferil.  

Þessi sýn hefur haft áhrif á almennt viðhorf innan skipulagsheilda til starfsframa 

kvenna og eru konur almennt ekki taldar jafn skuldbundnar eða áhugasamar um 

starfsframa sinn og karlar (Duckworth, 2016). Rannsóknir sýna að hjónaband og 

fjölskylduábyrgðir skila sér ekki til hærri tekna hjá konum líkt og hjá karlmönnum (Blair-

Loy og Wharton, 2004). 

Óháð skuldbindingu kvenna í starfi halda O'Neil og Bilimoria, (2005) því fram að 

starfsframi kvenna og karla sé almennt ólíkur. Þær skoðuðu starfsþróun kvenna með því 

að rannsaka valda þætti sem settir hafa verið fram í fræðilega umfjöllun um 

viðfangsefnið og bera saman við niðustöður eigin rannsóknar sem þær byggja á 

viðtölum við 60 fagkonur (e. professional) á aldrinum 24 - 60 ára. O'Neil og Bilimoria, 

(2005) bera kennsl á þrjá mikilvæga þætti í umhverfi kvenna og karla sem þurfi að horfa 

til í allri skoðun og mati á starfsframa kvenna:  

1. Mismunandi fjölskylduábyrgðir 

Við skoðun þarf að hafa í huga að þrátt fyrir stóraukna þátttöku á vinnumarkaðnum 

þá bera konur í meira mæli hitann og þungann af umönnun barna eða annarra 

fjölskydumeðlima og standa því frammi fyrir öðrum áskorunum en karlmenn þegar 

kemur að vali og ákvörðunum er varða starfsþróun (Burke, 2002; Hoschschild, 

1989). 

2.  Sambandslegi þátturinn (e. relational component) 

Í þroskaferli kvenna, bæði persónulega og í starfi, (Fletcher, 1996; Kram, 1996) 

hefur komið í ljós að konur skilgreina sig út frá samböndum og flóknum samskiptum 

við aðra og þróast hugmyndir þeirra um eigið sjálf í samhengi við mikilvægustu 

samböndin í þeirra lífi (Surrey, 1991). 

3. Lágt hlutfall kvenna í æðstu stöðum skipulagsheilda 

Hið lága hlutfall kvenkynsleiðtoga/stjórnenda í skipulagsheildum viðheldur 

viðteknum staðalímyndum og karllægum sjónarmiðum þegar kemur að vali í 

ábyrgðarstöður (Kanter, 1977) og veldur það hægum framgangi kvenna inn í efstu 

lög stigveldisins (Ely, 1995).  
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Rannsókn O'Neil og Bilimoria, (2005) leiddi í ljós að skipta megi starfsþróunarferli 

kvenna  niður í þrjú aldurstengd þroska- eða þróunarstig:   

Stig 1: Hugsjónir og árangur (e. idealistic achievement)   

Á fyrsta tímabili starfsþróunarinnar, að jafnaði frá aldrinum 24-35, sýna konur brennandi 

áhuga á væntanlegum starfsferli og eru líklegar til að velja sér starfvettvang þar sem 

þær geta haft jákvæð áhrif á bæði menn og málefni. Þær eru líklegar til að sjá sig ná 

árangri og hafa sterka innri drift (e. locus of control). Efnahagslegar takmarkanir og 

úrtölur annarra draga ekki úr þeim heldur styrkja þær í trúnni um að þær geti yfirstígið 

slíkar hindranir. Þrátt fyrir að 91% þátttakenda á þessu þroskastigi væru barnlausar voru 

þær líklegar til að huga að því hvernig best væri að samræma fjölskyldu- og starfsábyrgð 

(O'Neil og Bilimoria, 2005). 

Stig 2: Hagkvæmni og úthald (e. pragmatic endurance)  

Annað tímabili starfsframa kvenna spannar yfirleitt aldurskeiðið frá 36-45 ára. Á þessu 

tímabili eru konur að jafnaði sérstaklega afkastamiklar og drifnar áfram af þörfinni fyrir 

að koma hlutunum í verk. Á þessu skeiði eru þær farnar að bera kennsl á hvernig 

tengslamyndun hefur áhrif á starfsframa þeirra og er þar um að ræða bæði fagleg og 

persónuleg tengsl. Þrátt fyrir dugnað og úthald lætur starfsframinn á sér standa og finna 

konur sig gjarnan fastar á stigi millistjórnenda á þessu skeiði. Þetta tímabil einkennist því 

oftar en ekki af vonleysi og óþreyju vegna takmarkana í núverandi starfi og er algengt að 

þær leiti í önnur félagsleg, starfsleg eða persónuleg áhugamál til að fullnægja skortinum 

(O'Neil og Bilimoria, 2005).  

Stig 3: Framlag til endursköpunar (e. reinventive contribution)  

Þriðja sig starfsþróunar kvenna snýst um að gefa til baka af því þýðingarmikla starfi og 

reynslu sem liggur að baki starfsframa þeirra en þá eru þær gjarnan á aldrinum 46-60 

ára.  Framlag þeirra snýst jafnan um einhvers konar þrá eftir endursköpun eða 

betrumbót sem snýr ýmist að skipulagsheildum þeirra, fjölskyldum eða samfélagi (O'Neil 

og Bilimoria, 2005).   
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Í ljósi þess að þörf er á kenningarlegri umfjöllun um starfsþróun kvenna setti Ginn, 

(1994) fram módel um hvernig kvenmiðuð starfsþróunarkenning gæti litið út og bar 

kennsl á níu þrep:  

1. Að reiða sig algjörlega á ytra yfirvald  

2. Meðvitund um möguleikann á að taka ranga ákvörðun um starfsferil  

3. Þróunarferli kemur í stað yfirvalds   

4. Meðvitund um að mögulega eru til margar góðar ákvarðanir  

5. Birting á sjálfri sér sem þeirri sem tekur ákvarðanir  

6. Meðvitund um óreiðu sem frjálst val  

7. Byrjunin á sameiningu á sjálfinu og starfshlutverkinu  

8. Upplifun á skuldbindingu  

9. Útvíkkun á sjálfsköpuðum hlutverkum  

 

Á stigi 5 verður mikilvæg breyting á hugarfari sem lýsir sér þannig að viðkomandi 

upplifir sig sem „sú sem tekur ákvarðanirnar í eigin lífi“ ólíkt því sem áður var þegar 

tilhneigingin var að leyfa ytri áhrifavöldum að stýra vegferð sinni (Ginn, 1994). Stig 5 til 9 

í módeli Ginn eiga sérstaklega við miðaldra konur í ljósi þess að þegar miður aldur hefst 

þá eru konur gjarnan að fara í gegnum fyrstu meiriháttar vitsmunalegu 

hugarfarsbreytinguna (Duckworth, 2016; Ginn, 1994). Vöxtur og þroski á þessum stigum 

er í samræmi við þau merki sem gefa til kynna að starfsþróunarferli kvenna er ekki 

samsvarandi stsrfsþróunarferli karla, sem segir að mið- og seinni starfstímabil einkennist 

af stöðugleika, viðhaldi og hnignun (Duckworth, 2016; O'Neil og Bilimoria, 2005). Í 

næsta kafla verður varpað ljósi á hvaða áhrif skipulagsheildin og uppbygging hennar 

getur haft á starfsþróun kvenna. 

2.3.1 Kyngervi skipulagsheilda  

Joan Acker, (1990) bendir á að uppbygging skipulagsheilda sé í eðli sínu kynjuð. 

Skipulagsheildin er byggð upp af körlum og þeir stjórnarhættir sem viðgangast viðhalda 

því skipulagi sem þar ríkir. Umhverfið gerir í grunninn ekki ráð fyrir konum og  geta  
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bæði ferlar og stigveldið stuðlað að og viðhaldi því félagslega ójafnræði sem þar ríkir 

(Acker, 2006).   

Borman og Guido-DiBrito, (1986) telja að konur ali, ómeðvitað, á eigin óöryggi og að 

það, ásamt þeirri staðreynd að samfélagslegt samþykki fyrir því að konur vinni úti sé háð 

skilyrðum, hafi gert þeim erfitt að fóta sig á vinnumarkaðnum. Hindranir sem eru 

gjarnan í vegi kvenna við starfsþróun þeirra felast í viðhorfum sem byggja á 

staðalímyndum um kven- og karlhlutverk, áhrif foreldra, sameining á starfsferli, 

hjónabandi og fjölskyldulífi og ómeðvituðum hugmyndum eða viðhorfum um 

útivinnandi foreldra (Borman og Guido-DiBrito, 1986)  

Staðan á íslenskum vinnumarkaði endurspeglar þessi sjónarmið en í nýlegri skýrslu 

félags- og jafnréttismálaráðherra (Velferðarráðuneytið, 2018) er meðal annars fjallað 

um atvinnuþáttöku kynjanna og kynskipta töku fæðingarorlofs. Samkvæmt henni var 

árið 2017 ekki mikill munur á atvinnuþátttöku kvenna og karla fram að miðjum aldri eða 

um 78% hjá konum og 84% hjá körlum. Hins vegar eru konur oftar í hlutastörfum en 

karlar. Á aldursbilinu 55-74 ára fer atvinnuþátttaka kvenna hríðlækkandi en hún mældist 

59,6% á meðan atvinnuþátttaka karla á sama aldursbili var 72,1%. Auk þessa er 

vinnutími karla í fullu starfi enn lengri en kvenna í fullu starfi þó að undanfarin ár hafi 

bilið þar á milli styst og vinnutími almennt styst á vinnumarkaði. Einnig kemur fram í 

skýrslunni að konur taka alla jafna lengra fæðingarorlof en karlar en þær tölur hafa bein 

tengsl við hámarksgreiðslur úr fæðingarorlofssjóði. Hámarksgreiðslur voru lækkaðar úr 

sjóðnum eftir hrun og sýna tölur að um 20% feðra nýti ekki allan sjálfstæðan rétt sinn til 

fæðingarorlofs og fer það hlutfall hækkandi. 

Í skýrslunni kemur auk þess fram útlisting á láréttri kynjaskiptingu 

atvinnumarkaðarins en hún sýnir hvernig atvinnugreinar eru kynjaðar. Til dæmis eru 

konur í meirihluta í umönnunarstörfum og karlmenn í meirihluta í iðnaði. Lóðrétt 

kynskipting atvinnumarkaðar lýsir því hvernig karlar sitja oftar í hærri stöðum en konur 

innan skipulagsheilda. Á árinu 2015 var hlutfall kvenna sem framkvæmdastjórar aðeins 

22% í fyrirtækjum með 49 starfsmenn og færri en ekki nema 9% í fyrirtækjum með 250 

starfsmenn og fleiri (Velferðarráðuneytið, 2018). 

Svo virðist sem konur þrífist síður í samkeppnisumhverfi (Árelía Eydís 

Guðmundsdóttir, 2017) og er það í samræmi við niðurstöður skýrslunnar 
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(Velferðarráðuneytið, 2018). Eftir barneignir getur þeim einnig þótt karllægt 

vinnuumhverfi óþægilegt þar sem líffræðilegir þættir kalla á umhyggju og nánd (Árelía 

Eydís Guðmundsdóttir, 2017). Fjallað hefur verið um þörf kvenna til að sameina vinnu 

og einkalíf en raunveruleikinn er sá að margar skipulagsheildir taka enn ekki mið af því 

og miða við gamla tíma þar sem normið var að karlar unnu úti og aðskilnaður milli vinnu 

og einkalífs var ríkjandi (O’Neil, Hopkins og Bilimoria, 2008). Næst verður kastljósinu 

beint að starfsþróun um miðjan aldur og þá  sérstaklega hvað ber á milli kvenna og 

karla. 

2.3.2 Starfsþróun um miðjan aldur 

Fræðimenn hafa almennt sammælst um að miður aldur hefjist í kringum fertugsaldurinn 

og spanni tímabil fram undir sjötugsaldur (Lachman, 2002).  

Hess og Markson, (1995) skipta fullorðinsárunum í tvo flokka. Sá fyrri er frá 20-40 ára 

þar sem fólk einblínir aðallega á starfsframa og fjölskyldumyndun. Seinni flokkurinn er 

frá 40-60 ára og er skilgreindur sem miður aldur en það skeið einkennist gjarnan af 

áhrifaríkri reynslu, s.s. þegar uppkomin börn flytja að heiman, skilnaði, foreldramissi eða 

stöðnun í starfi.  

Færð hafa verið rök fyrir því að ekki sé vænlegast að skilgreina miðjan aldur út frá 

lífaldri heldur sé betra að skilgreina hann út frá stöðu, hlutverki eða sérstökum 

atburðum í lífi fólks, s.s. að eignast barnabörn (Lachman, 2002; Neugarten, 1968). 

Starfsbreytingar á miðjum aldri flokkast sem þroskaferli þar sem viðkomandi gengur í 

gegnum reynslu sem gerir hann vitrari, sterkari eða með aukinn skilning á sjálfum sér 

(Sharf, 2010). 

Algengt er að fólk á miðjum aldri gangi í gegnum ákveðið tómarúm áður en það fer 

að hreinsa burtu óþarfa þætti í lífi sínu (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2017). Í rannsókn 

Árelíu Eydísar Guðmundsdóttir, (2017) kemur fram að einstaklingar á miðjum aldri eiga 

það til að vilja síður einblína á framapot og stöðuhækkanir eins og fyrr á lífsleiðinni og 

tengist drifkrafturinn frekar því hvað raunverulega gerir fólk hamingjusamt. Fólk þarf 

yfirleitt að ganga í gegnum ákveðna ringulreið áður en það getur orðið skapandi aftur og 

á það sérstaklega við um fólk á miðjum aldri (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2017). 

Strenger og Ruttenberg, (2008) fletta ofan af þeirri mýtu að allir eigi að geta farið í 

gegnum starfsbreytingu á miðjum aldri með auðveldum hætti. Þessi mýta getur gert það 



 

27 

að verkum að fólk gefst upp á að breyta um starfsvettvang þar sem þeir átta sig ekki á 

þeim erfiðleikum sem felast í ferlinu. Í greininni er minnst á að gott getur verið að leita 

sér faglegrar aðstoðar í  umbreytingarferlinu. Einnig hvetja höfundar greinarinnar 

fyrirtæki til að höfða til stjórnenda á miðjum aldri hvað þetta varðar (Strenger og 

Ruttenberg, 2008). 

Samkvæmt Lawrence, (1980) ættu mannauðsstjórar að búast við breytingum hjá 

starfsmönnum um miðjan aldur og gera ráðstafanir til að hjálpa þeim í gegnum þær.  

Hall, (1996) telur að einstaklingurinn eigi að ráði ferðinni hvað varðar eigin 

starfsframa en mikilvægt sé að hafa í huga að gildi og áhugi breytist eftir því sem fólk 

eldist. Miður aldur sé því gjarnan tími starfsbreytinga. Mikill skortur er á þekkingu um 

starfsbreytingar kvenna á miðjum aldri en það efni hefur lítið verið rannsakað 

(Duckworth, 2016; Phillips og Imhoff, 1997).   

2.3.3 Starfsþróun kvenna á miðjum aldri 

Hefðbundnar karllægar starfsþróunarkenningar hafa lengi skilgreint miðjan aldur sem 

tímabil stöðugleika og stöðnunar í undirbúningi við að hætta störfum (Duckworth, 2016; 

Super, 1957). Nýlegri rannsóknir benda til að þetta eigi ekki við um bæði kynin og að 

konur séu þvert á móti mjög virkar um miðjan aldur (Roberts og Friend, 1998).  

Ýmsir þættir geta ráðið því hvenær konur upplifa þörf fyrir breytingar á starfsframa, 

s.s. fjölskylduaðstæður og aðstæður í æsku svo fátt eitt sé nefnt. Félagslega 

lærdómskenningin (e. social learning theory) (Krumboltz og Nichols, 1990; Sharf, 2010) 

bendir til þess að fólk læri að herma eftir þeirri atvinnu- og félagslegu hegðun sem það 

hefur  upplifað á sínum yngri árum. Því gætu konur síður sótt í mjög viðamikinn 

starfsframa því þær hafa verið félagslega skilyrtar til að gefa sig meira að 

fjölskylduábyrgðum (Duckworth, 2016).  

Eins og Duckworth, (2016) bendir á þá hafa rannsóknir sýnt fram á að tenging kvenna 

við starfsferilinn og hlutverk sitt er meira sambandsleg heldur en karla (Gilligan, 1982; 

O'Neil og Bilimoria, 2005). Tengslamyndun virðist vera sá drifkraftur sem er hvað 

sterkastur í starfsþróun kvenna og sambönd flæða frjálslegar milli þeirra persónulega og 

faglega lífs heldur en hjá karlmönnum (Duckworth, 2016; O'Neil og Bilimoria, 2005). 

Roberts og Friend, (1998) sýna fram á að ólíkt karlmönnum þá eru kvenkyns starfsmenn 
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líklegri til að sýna meiri metnað gagnvart starfsframa sínum á miðjum aldri, ef  

utanaðkomandi ábyrgðir leyfa það, s.s. vegna uppkominna barna. 

Aðrir þættir spila hlutverk við starfsþróun kvenna en sjálfsálit þeirra er til að mynda 

lykilþáttur. Sjálfsálit er trú einstaklingsins á eigin getu og gengur út frá þeim skilningi 

hans á hver hann er, hvers hann er megnugur og hvernig hann ber sig saman við aðra 

(Phillips og Imhoff, 1997). Trúin á eigin getu er endurvarp sjálfsálits í því samhengi að 

það er trú einstaklingsins á eigin getu til að ná ákveðnum árangri. Konur hafa meiri trú á 

eigin getu innan starfssviða þar sem konur eru í meirihluta (Bridges, 1988; Matsui, 1994; 

Phillips og Imhoff, 1997).  

      Byggt á módeli  Bandura, (1977) um trúna á eigin getu, segja Hackett og Betz, (1981) 

að konur skorti gjarnan trúna á eigin getu vegna ýmissa félagslegra umhverfisþátta og 

þar af leiðandi nái hæfileikar þeirra ekki að blómstra.   

Í rannsókn Vincent, Peplau og Hill, (1998) á 105 konum sem náði yfir 14 ára skeið 

sýndu niðurstöður að eigin sýn kvennanna á kynhlutverkin og það sem þær upplifðu að 

foreldrar þeirra og kærastar töldu best fyrir þær  endurspeglaði hegðun þeirra  á 

starfsferlinum  (e. career behavior) (Sharf, 2010). 

Konur eru tólf sinnum líklegri til að finna fyrir þunglyndi á árunum fyrir 

breytingaskeiðið heldur en á undan því eða eftir og  samkvæmt rannsóknum Richard 

Easterlin (2004) er lífsánægja lægst við 46 ára aldur (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 

2017). Þessir þættir eru í samræmi við rannsókn Irni, (2009) sem greinir frá þeim þáttum 

í vinnuumhverfinu sem stuðla að því að konur eru álitnar bæði skapstirðar og bitrar 

þegar þær ná miðjum aldri og upp úr. Þessir þættir eru meðal annars meira vinnuálag og 

fordómar. Fordómarnir geta legið ganvart  aldri og breytingaskeiði kvenna.   

Konum virðist ekki vera eins annt um skoðanir annarra eftir miðjan aldur líkt og fyrr á 

þeirra æviskeiði (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2017). Duckworth, (2016) segir að of 

mikið hafi verið gert úr því að konur upplifi krísu á miðjum aldri vegna uppkominna 

barna og minni fjölskylduábyrgðar. Þvert á móti eru konur í rannsókn hennar að njóta 

aukins frelsis og spreyta sig á nýjum sviðum (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2017). Á 

miðjum aldri fara konur úr fyrirtækjum sem hefta þær í að ná meiri árangri.  

Konur á miðjum aldri fara oft úr því að hugsa um framleiðni og árangur í að einbeita 

sér að því að láta gott af sér leiða og þjóna einhverju æðra en þeim sjálfum (O'Neil og 
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Bilimoria, 2005). Á þessu tímabili fara konur oft að íhuga breytingar á starfsferli og er 

grundvöllur breytinganna þá þörfin fyrir tilgang eða að sinna starfi sem hefur þýðingu 

(Anding, 2011; Duckworth, 2016). 

Eins og komið hefur fram þá er starfsþróun mikilvæg þegar kemur að framgangi í 

starfi en komið hefur í ljós að konur geta mætt hindrunum sem körlum birtast síður. 

Þarna er um svokallað glerþak að ræða en það er hugtak sem lýsir því hvernig konur og 

minnihlutahópar eiga í  erfiðleikum með að komast í toppstöður innan skipulagsheilda 

(Labour, 1991; Noe, 2005). Þá spilar starfsþróun líklega mikilvægt hlutverk (Lyness og 

Thompson, 2000; Ohlott, Ruderman og McCauley, 1994). Konur fá takmarkaðri tækifæri 

til að þróast í starfi og þurfa gjarnan að sækjast fastar eftir framgangi en karlkyns 

samstarfsmenn þeirra. Rannsóknir sýna engan marktækan mun á hvernig konur og 

karlar nýta starfsreynslu sína til að takast á við áskoranir í vinnuumhvefinu, s.s. við 

innleiðingu stefnumarkandi breytinga eða lausn vandamála (Lublin, 1996; Mainiero, 

1994; Tharenou, Latimer og Conroy, 1994). Karlkyns stjórnendur fá hins vegar áberandi 

fleiri verkefni sem fylgir mikil ábyrgð (Noe, 2005). Í rýnihópi hjá Deloitte og Touche kom 

í ljós að konur eru metnar út frá frammistöðu í núverandi stöðu á meðan karlar eru 

metnir  með hliðsjón af mögulegri getu til að takast á við nýja stöðu (McCracken, 2000). 

Á meðan það ríkir skortur á skilningi hvað varðar mismun kynjana um þarfir til 

starfsþróunar fá konur minna af tækifærum víða á atvinnumarkaði. Með því að bera 

kennsl á þær hindranir sem eru  í vegi kvenna við að ná árangri á starfsferli væri hægt að 

bjóða upp á betri tækifæri fyrir þær til starfsþróunar út frá þeirra þörfum sem myndi 

verða til þess að skipulagsheildir gætu einnig fengið mun meira út úr þessum hópi 

starfsmanna (Duckworth, 2016; Khilay, 2010). 
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3 Aðferðafræði  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri rannsóknaraðferð sem notast var við. Fyrst 

verður rannsóknaraðferðinni gerð skil og þar næst tilgreint hvernig viðmælendur voru 

valdir, þar næst verður farið yfir siðferðisleg álitamál og að lokum fjallað um hvernig 

gagnaöflun fyrir rannsóknina fór fram. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð en eigindlegar 

rannsóknaraðferðir leitast við að skilja hvernig fólk túlkar heiminn sem það lifir í og 

reynslu sína í honum (Merriam, 2009). Markmið eigindlegrar rannsóknar er því að skilja 

betur félagslegan veruleika (Esterberg, 2002). Annað einkenni eigindlegrar rannsóknar 

er staðsetning rannsakandans í rannsókninni en hann er aðalmælitækið við gagnaöflun 

og greiningu gagna. Þó mannlegur skilningur sé tilvalinn til að greina eigindleg gögn þá 

hefur hann ákveðna vankanta sem eru fordómar tiltekins rannsakanda. Í stað þess að 

reyna að útrýma slíkum fordómum þá er mikilvægt að gera grein fyrir þeim í 

rannsókninni og hafa þá í huga (Merriam, 2009). Ein helsta gagnrýnin á eigindlegar 

rannsóknaraðferðir er sú að erfitt getur verið að endurtaka rannsókninaút frá settum 

kröfum líkt og í megindlegum rannsóknum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Ólíkt megindlegri aðferðafræði, sem gengur út á að prófa tilgátu, þá gengur eigindleg 

aðferðafræði út á aðleiðslu. Aðleiðsla snýst um að afla gagna og skilgreina hugtök út frá 

þeim, búa til tilgátu eða jafnvel kenningu (Merriam, 2009). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eru gjarnan notaðar þegar annað hvort ekki er vitað mikið um 

tiltekið efni eða þegar marmkiðið er að fá dýpri innsýn inn í viðfangsefnið. Ólíkt 

megindlegum rannsóknarniðurstöðum þá er ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum 

eigindlegrar rannsóknar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Innan eigindlegra rannsókna er notast við fjórar ólíkar aðferðir til að safna gögnum. 

Þær eru viðtöl, rýnihópar, athuganir og greining á fyrirliggjandi gögnum. 

Viðtalsrannsókn er algengasta aðferðin en hún gegnur út á að taka viðtal við 

einstaklinga um þau mál sem tengjast rannsókninni. Viðtalsrannsóknir eru flokkaðar í 

þrjá flokka eftir formi viðtalsins en þau eru opin viðtöl (e. unstructured interviews), 

hálfopin viðtöl (e. semi structured interviews) og lokuð viðtöl (e. structured interview) 
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(Merriam, 2009). Í lokuðu viðtali eru notaðar fyrirfram ákveðnar viðtalsspurningar í 

tiltekinni röð og viðtalið fer fram með stöðluðum hætti. Í hálfopnu viðtali er notaður 

sveigjanlegri rammi, þar sem viðtalsrammi er hafður til hliðsjónar en svigrúm er haft 

fyrir flæði í viðtalinu. Í opnu viðtali er markmiðið að draga fram upplýsingar, viðhorf, 

afstöðu og skoðanir án fyrirfram ákveðinna viðtalsspurninga (O’Leary, 2014). 

Í þessari rannsókn var notast við þá aðferð innan eigindlegra rannsókna sem kallast 

grunduð kenning (e. grounded theory). Grunduð kenning gengur ekki aðeins út á að 

skilja betur tiltekið fyrirbæri heldur gengur hún einnig út á að forma kenningu (Merriam, 

2009). Það er einmitt sá þáttur sem aðgreinir grundaða kenningu frá öðrum aðferðum 

innan eigindlegra rannsóknaaðferða, því er formuð sjálfstæð kenning (e. substantive) en 

ekki heildarkenning. Sjálfstæð kenning snýr yfirleitt að hversdaglegum hlutum. Grunduð 

kenning er því sérstaklega gagnleg aðferð til að svara spurningum um ákveðið  ferli og 

þá hvernig eitthvað breytist yfir tíma (Merriam, 2009).  

Við greiningu á gögnunum er mikilvægt að ætla sér ekki að greina allt því slíkt er 

hreinlega ógerlegt. Því er notuð kerfisbundin nálgun til að flokka efnið í víddir (e. 

dimensions) eða megin flokka (e. main categories) (Schreier, 2012). Meginmarkmið 

slíkrar greiningar er að koma auga á mynstur í gögnunum. Þessi mynstur eru svo sett í 

samhengi við hvort annað til þess að móta grundaða kenningu (Merriam, 2009). 

Kóðun (e. coding) er dínamískt og flæðandi ferli. Fyrsta skrefið við að forma kenningu 

er að búa til hugtök fyrir tiltekin fyrirbæri. Tilgangurinn við að setja nafn á fyrirbæri er að 

gefa rannsakanda færi á að flokka svipaða atburði eða hluti undir sama hatt (Strauss og 

Corbin, 1998).  

3.2 Viðmælendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru átta konur en þær voru á aldrinum 49 til 63 ára. 

Viðmælendur voru valdir eftir hentugleika en í því felst að þeir eru valdir eftir ákveðnum 

skilgreiningum en í þessari rannsókn var leitað eftir konum sem höfðu gengið í gegnum 

starfsbreytingar á miðjum aldri (40-60 ára). Þau starfsheiti sem viðmælendur höfðu voru 

meðal annars kennari, hjúkrunarfræðingur, stjórnandi, lögfræðingur og þjónustufulltrúi. 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 30. október til 23. nóvember 2017. Þau áttu sér stað 

ýmist í heimahúsi þátttakenda, á vinnustað þeirra eða í Háskóla Íslands. 
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Rannsakendur innan eigindlegra rannsóknaraðferða þurfa að skilja hvernig viðhorf 

þeirra sjálfra geta haft áhrif á hvernig þeir greina rannsóknargögnin (Esterberg, 2002). 

Þeir kostir sem eigindleg rannsóknaraðferð hefur eru m.a. að rannsakandi getur brugðist 

fljótt við og aðlagað sig aðstæðum til að skilja betur, rannsakandinn getur t.d.  spurt 

viðmælanda hvort hann sé að skilja hann rétt. Þar sem rannsakandinn hefur sínar 

takmarkanir og fordóma er því mikilvægt að vera á varðbergi  við greiningu og túlkun 

gagna (Merriam, 2009). Rannsakandi þessarar rannsóknar er ekki á miðjum aldri heldur 

um þrítugt og því má ætla að skortur á skilningi sé mögulega til staðar. Á sama tíma er 

ekki heldur mikið um fyrirframgefnar skoðanir á reynslu þátttakenda þar sem 

rannsakandi hefur ekki sömu reynslu að baki.  

3.3 Gagnaöflun 

Við val á viðælendum var notað einskonar snjóboltaúrtak (e. snowball sampling) sem er 

eitt algengasta form markmiðsúrtaka (e. purposeful sampling). Í því felst að rannsakandi 

velur viðmælendur í rannsóknina út frá viðmiðum sem sett eru til að upppfylla markmið 

hennar (Merriam, 2009).  Viðmiðin um þáttakendur sem höfð voru í huga til að ná 

markmiði rannsóknar voru því konur sem höfðu gert starfsbreytingar á miðjum aldri. 

Viðmælendur höfðu það allir sameiginlegt að hafa sjálfviljugir hætt á fyrri 

starfsvettvangi þó svo ýmislegt í umhverfinu hafi ýtt þeim í átt að þeirri ákvörðun. 

Engum þáttakanda hafði þar með verið sagt upp störfum. 

Í rannsókninni voru tekin átta hálfstöðluð viðtöl þar sem rannsakandi hafði 

viðtalsrammann til hliðsjónar í viðtalinu. Í hálfstöðluðum viðtölum er spurningalistinn 

notaður á sveigjanlegan hátt í viðtalinu en jafnframt gefið færi á opnu flæði frá 

viðmælanda. Rannsakandinn er yfirleitt að leitast eftir ákveðnum upplýsingum frá 

viðmælendum (Merriam, 2009). Að loknum viðtölum voru þau öll afrituð og hófst þá 

greiningarvinnan. Viðtölin voru kóðuð en þá eru gögnin grandskoðuð og hverri setningu 

eða málsgrein gefið hugtakaheiti. Þessi hugtök voru síðan flokkuð undir þemu og síðar 

undirþemu. Niðurstöður voru síðan dregnar saman og rannsóknarspurningum svarað út 

frá því.  
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3.4 Siðferðisleg álitamál 

Þær siðaklemmur sem rannsakendur í eigindlegum aðferðum glíma gjarnan við eru ekki 

alltaf fyrirséðar og þurfa rannsakendur því að vera á varðbergi gangvart ýmislegu sem 

upp gæti komið við töku á viðtali. Í viðtali er alla jafna lofað nafnleynd viðmælenda og 

passað upp á að gögn sé ekki hægt að rekja til þeirra með neinum hætti (Orb, 

Eisenhauer og Wynaden, 2001). 

Rannsókn þessa þurfti hvorki að tilkynna til persónuverndar né fá samþykki fyrir 

henni. Viðmælendum rannsóknar var heitinn fullur trúnaður og var þeim gefin gælunöfn 

til að viðhalda nafnleynd. Engar upplýsingar koma fram úr reynslu viðmælenda sem 

hægt er að rekja til þeirra. Viðmælendum var gert þetta ljóst áður en þeir samþykktu að 

taka þátt í rannsókninni. 
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4 Greining gagna 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim þemum sem upp komu við greiningu gagna. 

Þemun eru fjögur og hafa þau nokkur undirþemu hvert. Fyrsta þemað er starfsbreyting 

og eru undirþemun fjögur: starfsval, undirbúningur, þörf fyrir breytingu og breyttir 

tímar. Þemað starfsbreyting á að bera kennsl á þá ólíku þætti sem viðmælendur 

rannsóknarinnar tjáðu sig um í tengslum við starfsbreytingu, allt frá upprunalegu 

starfsvali og fram að nýlegustu starfsbreytingunni. Annað þemað var vinnuumhverfið en 

þar komu fram undirþemun: gildi, stjórnun og karllæg vinnustaðamenning og 

samstarfsfólk. Þar verður fjallað um þá þætti í vinnuumhverfi viðmælenda sem hafði 

fælandi áhrif sem og það sem hélt í þá. Þriðja þemað var síðan sjálfsmynd en 

undirþemun þar voru: frelsi, innri styrkur, eftirsjá og líðan. Þar verður tekið á þeim 

þáttum sem spegla sjálfsmynd viðmælenda, faglega og persónulega. Að lokum er tekið 

fyrir þemað framtíðarsýn en undirþemun eru: eftirlaunalíf, aldur afstæður og þekking og 

frekari starfsbreytingar. Þar verður rýnt í þá sýn viðmælenda sem þeir hafa á framtíð 

sína og hvernig þeir hyggjast nýta tíma sinn á efri árum. 

4.1 Starfsbreyting 

Viðmælendur höfðu ýmsar ástæður fyrir bæði upprunalegu starfsvali og síðan síðustu 

starfsbreytingu. Hér verður farið út í þessar ástæður og dregin fram þau atriði sem 

viðmælendur eiga sameiginleg í reynslu sinni varðandi starfsval. Þrír viðmælendur 

töluðu um hagnýtar ástæður fyrir því að þær völdu sinn upprunalega starfsferil, þrjár 

útskýrðu val sitt sem svo að það ,,lá beint við” eins og um ómeðvitað val væri að ræða 

og tveir viðmælendur tilgreindu áhrif úr fjölskyldunni. Aðeins tveir viðmælendur sögðu 

áhuga hafa verið ástæðuna fyrir upprunalegu starfsvali en þess má geta að það eru einu 

tveir viðmælendurnir sem starfa enn innan sinnar starfsgreinar þó vettvangurinn sé 

annar. Katla sem valdi sinn upprunalega starfsferil bæði vegna hentugleika og áhuga 

lýsir því svo:  

[…] var hugsunin mín ég ætla að fara í að vera kennari, mér finnst það 
ofboðslega skemmtilegt, ég hafði prufað það áður, að kenna, í Ólafsvík þegar 
ég var tvítug, og þú veist, þetta var það sem ég hafði virkilegan áhuga á að 
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gera og sá líka fyrir mér að þetta yrði hentugt því þegar ég væri í fríi, þá væru 
börnin mín í fríi, eða þegar börnin mín væru í fríi þá væri ég í fríi. 

Andrea segist hafa valið sinn starfsvettvang af hentugleika en þetta var sú leið sem 

gaf fljótt tekjur af sér. Hulda valdi svo sinn starfsvettvang vegna áhrifa úr fjölskyldunni 

sem og hennar eigin áhuga. Ingunn hafði á sínum yngri árum ákveðið að verða listakona 

þar til missir í fjölskyldunni breytti hugsunarhætti hennar og gerði það að verkum að 

hún valdi hagnýtari starfsferil en hún lýsir því svo:  

En þetta var þannig að ég var að alast upp þá var ég á listasviði í 
menntaskóla og ætlaði bara að verða arkitekt eða einhvers konar lista 
eitthvað. Og bara frá því að ég man eftir mér þá var ég teiknandi á allt og 
ruslatunnurnar hennar ömmu voru orðnar skrautlegustu ruslatunnur í 
bænum, þú veist, og það var allt sem ég komst að, hvort sem það voru 
veggir eða ruslatunnur, ég var teiknandi á allt. Síðan deyr pabbi þegar ég er 
mjög ung, þegar ég er bara nýbyrjuð í menntaskóla og er svona kannski 
hálfnuð með menntaskólann þá kikkar inn einhvern veginn svona sko; ok, ég 
get ekki lifað á því að vera listamaður, ég þarf að fara að gera eitthvað 
praktískt, skilur þú? Þannig að ég skipti um braut. Fer yfir á svona almenna 
braut, tungumálabraut eða eitthvað svoleiðis. Fer síðan bara að vinna með 
auðvitað um leið og pabbi deyr þá þurfti ég að fara að vinna fyrir mér.  

Aðspurðar um starfsferil mæðra sinna og hvort þær hefðu verið útivinnandi kom í ljós 

að flestar höfðu unnið úti en margar voru þó í hlutastörfum, í það minnsta á meðan þær 

voru með ung börn á sínu framfæri. Dæmi voru þó um að mæður unnu úti og unnu 

mikið en það má segja að það hafi haft einhver áhrif á viðmælendur því þeir unnu einnig 

mikið og sáu jafnvel eftir því. 

 

Viðmælendur hafa hreyft sig mismikið á sínum starfsferli fram að nýlegustu 

starfsbreytingu, frá því að vera á sama vinnustaðnum alla tíð yfir í að skipta um 

atvinnugeira nokkrum sinnum. Sigrún var alla sína tíð í banka þar til hún ákvað að komið 

væri gott og hún vildi gera breytingar, hún fór í framhaldsnám og endaði á að fara í eigin 

rekstur. Jóhanna sem var í tryggingargeiranum, þó ekki alltaf hjá sama vinnuveitanda, 

lýsir sinni reynslu sem svo að tímabært var orðið að fara að hugsa um eitthvað annað, 

hún fór einnig í framhaldsnám og endaði svo inni í akademíunni. 
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4.1.1 Starfsval 

Það má segja að viðmælendur hafi verið mismeðvitaðir um vegferð sína á starfsferli, 

eins og Jóhanna segir þá fór hún eftir nám sitt að vinna í tryggingageiranum og rataði 

þangað inn fyrir tilviljun. Hún lýsir sínum starfsferli sem svo:  

[…] í rauninni er þetta bara sambland af eigin sýn og tilviljunum og heppni. 
Þetta er svona sambland af ýmsu, þetta er bland í poka. Og hérna, en 
vissulega hefur maður sjálfur áhrif á margt í þessu en það er líka getur 
auðvitað hjálpað manni að vera heppinn og einhverjar tilviljanir […] maður 
veit ekki hvað maður lærir á leiðinni sem gagnast manni síðar.  

Unnur sagðist í flestum tilvikum hafa verið boðin störf og lýsir því með eftirfarandi 

hætti:  

[...] þetta gerðist allt eitthvað svona tiltölulega af sjálfu sér sko. Ég fór í 
Versló og þaðan lá leiðin svolítið beint inn í viðskiptafræðina. Og ég hef bara 
sem sagt tvisvar á ævinni sótt um vinnu, mér hefur bara alltaf verið boðin 
vinna einhvern veginn […] En já, þetta hefur verið samt einhvern veginn 
verið voðalega átakalaust einhvern veginn, bara svona einhvern veginn 
gengið sko. 

Ingunn lýsir sinni vegferð með svipuðum hætti að því leitinu til að henni voru í 

gegnum tíðina boðin góð störf og hún tekið því sem hrósi og verið þakklát fyrir það en 

hún lýsir því sem svo: 

Ég held ég hafi vitað þetta alla tíð, ég vissi sko, ég kallaði þetta alltaf; ég er í 
röngu leikriti sko. Og hérna, ég hef vitað þetta bara frá fyrstu, vegna þess að 
hérna, svo er þetta, þú veist hvernig þetta er, svo er maður bara svo 
þakklátur. Fólk býður manni jobb og maður er vel launaður, maður er komin 
með börn, með hús og með bílinn og allt þetta, og maður einhvern veginn; I 
made my choice.  

Tveir viðmælendur lýsa sínum starfsferli með meiri meðvitund þar sem þær sóttu í 

ýmsar stöður og gerðu breytingar oftar en einu sinni í gegnum feril sinn. Hins vegar voru 

þeim einnig boðin störf og jafnvel hvattir til að sækja um ákveðnar stöður sem þeir og 

gerðu.  

 

Nýlegasta starfsbreyting viðmælenda sem var helsta viðfangsefni þessarar rannsóknar 

var af ýmsum toga og höfðu viðmælendur ólíkar ástæður fyrir því að vilja gera 

breytingar á þeim tímapunkti. Katla segir sína ástæðu vera tvennskonar en það voru 
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ósæmandi launakjör og vanvirðing fyrir starfi hennar sem hafi hvatt hana til breytinga. 

Unnur hins vegar lækkaði í launum eftir starfsbreytingu og telur starfsemina og gildin 

innan hennar skipta meira máli en launaseðillinn. Jóhanna vildi breyta til en breytt gildi 

skipulagsheildarinnar höfðu einnig fælandi áhrif á hana. Sama má segja um Andreu en 

hún fór í sjálfstæðan rekstur eftir að hún ákvað að hún gæti ekki lengur horft upp á 

eilífan niðurskurð í sinni skipulagsheild. Einnig upplifði hún að hún passaði ekki inn í 

vinnustaðamenninguna og hvatti það hana til að starfa á eigin vegum. Hulda lýsir atviki 

sem ofbauð henni varðandi vanhæfni stjórnenda á sínum vinnustað og að það hafi ýtt á 

hana að gera breytingar. Sigrún vildi hreinlega breyta til eftir yfir 30 ára starfsferil hjá 

sama vinnuveitanda en einnig vildi hún meirir sveigjanleika í starfi á sínum efri árum. 

Ingunn og Elísabet lýsa svo báðar þeirri tilfinningu að hafa alla tíð verið á röngum 

vettvangi og séu nú loks komnar með kjarkinn til að gera það sem þær hafa virkilegan 

áhuga á. Elísabet lýsir sinni upplifun með eftirfarandi hætti: 

Já ég vildi fá breytingu, en líka sko, þú veist bara í rauninni viðfangsefnin í 
sjálfu sér voru bara ekkert á mínu áhugasviði, bara voru það ekki, þetta var 
bara ekki það sem ég hafði neitt, neinar svona heitar tilfinningar gagnvart. 

4.1.2 Undirbúningur 

Viðmælendur notuðust við ýmsar aðferðir þegar þeir ákváðu að ráðast í starfsbreytingar 

og undirbjuggu sig mismikið. Sigrún segir sína starfsbreytingu hafa gerst mjög fljótt en 

hún lýsir því sem svo að henni bauðst tækifæri til að fara í sjálfstæðan rekstur með 

litlum fyrirvara og hún í rauninni stökk á það.  

Það var búið að selja félagið þegar þetta kemur, umræðan um þetta, og það 
var sem sagt...við höfðum bara viku til þess að taka þessa ákvörðun. Og við 
þurftum náttúrulega að vinna mjög hratt á viku vegna þess að við þurftum 
að skoða félagið […]En þetta gerðist mjög hratt sko. Og ég hafði kannski 
ekkert rosalegan mikinn tíma til þess sko, ég þurfti bara að taka ákvörðun; 
ætla ég að fara í þetta, hafði kannski ekki mikinn tíma í að huga að því að ég 
væri að fara að segja upp og hætta. Því það var bara í raun og veru tekin 
niðurstaða á laugardegi að við ætluðum að fara í þetta og ég sagði upp á 
mánudag.  

Fimm af átta viðmælendum sögðust hafa sótt framhaldsnám til að styrkja sig í 

breytingaferlinu og uppfæra þekkingu sína. Þrír af þeim viðmælendum sögðust hafa 

fengið hvatningu frá vinum eða öðrum aðilum um að sækja frekara nám en það hafi ekki 
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hvarflað að þeim áður. Unnur lýsti því að fara í frekara nám hafi gefið henni sjálfstraust 

til að fara í starfsbreytingar. Hún lýsir því sem svo: 

[…] vildi uppfæra mig bæði tæknilega og bara í nýjustu, bara að gera mig að 
markaðsvöru aftur. Því mér fannst ég bara kannski ekki, til þess að fara aftur 
út á markaðinn og var bara mjög ánægð með þetta.  

Flestir viðmælendur tjáðu sig um fjárhagslegar áhættur við að fara í starfsbreytingar 

og höfðu sumar jafnvel gert ákveðnar ráðstafanir í þeim efnum. Ingunn segir 

fjárhagslegt öryggi hafa verið henni mikilvægt og fyrir hennar fjölskyldu og því hafi það 

orðið að því að hún breytti ekki fyrr um starfsvettvang. Meirihluti viðmælenda taldi sig 

þó þola slíka áhættu á þessum tímapunkti í lífinu en Unnur lýsir því með eftirfarandi 

hætti: 

[...] sem er alveg grunnurinn fyrir því til að geta tekið svona ákvarðanir, að 
vera ekki háður því. Því ef maður er ekki fjárhagslega sjálfstæður þá getur 
maður ekki tekið ákvarðanir, ekki svona þú veist eða ok, orða það þannig að 
það auðveldra ákvörðunina að vera ekki öðrum háður.  

Aðrar ráðstafanir sem viðmælendur sögðust hafa gert fyrir komandi starfsbreytingu 

voru meðal annars að minnka við sig vinnu til að fá svigrúm til að undirbúa sig og fara í 

tímabundið leyfi frá starfi til að afla sér menntunar. Í tilviki Jóhönnu hafði hún þó sótt 

um að minnka við sig starfshlutfall til að mennta sig en fékk neitun frá sínum yfirmanni 

og ákvað því að hætta. Þrír viðmælenda sögðust hafa sett sér ákveðnar kríteríur um 

væntanlegt starf og hvað þær vildu og vildu ekki. Kríteríurnar voru meðal annars 

starfsöryggi, opinberi vs. einkageirinn, staða í skipuriti, launakjör, sveigjanleiki í starfi og 

orlof, eðli verkefna, stærð vinnustaðar og gildi skipulagsheildarinnar. 

Í undirbúningi fyrir starfsbreytinguna kom upp í samræðum við viðmælendur þörfin 

fyrir stuðning frá vinum og fjölskyldu. Andrea tjáði sig um skort á stuðningi víða í sinni 

fjölskyldu en hún fékk síðan mikinn stuðning frá dætrum sínum en hún lýsir því sem svo: 

Já, ekki spurning, þær [dæturnar] bara hvetja mig í þetta. Og ég þurfti þá 
hvatningu. Af því mér fannst það dálítið svona, eins og þú heyrir, ég hef 
ekkert verið kvíðin og hrædd og haft kjark í allt mögulegt en þarna fannst 
mér einhvern veginn, þú sérð þetta er bara, það eru 5 ár síðan, ég er orðin 
58 þarna. Og eins og ég hef séð hjá mörgum konum, það minnkar kjarkurinn 
upp úr fimmtugu. Og þjóðfélagsumræðan og allt þetta. Þannig að ég þurfti 
stuðning og ég fékk hann frá dætrum mínum. 
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4.1.3 Þörf fyrir breytingar  

Þó svo viðmælendur hefðu flestir sérstakar utanaðkomandi ástæður fyrir þörf sinni á 

starfsbreytingu þá var það gegnumgangandi þörf meðal þeirra að breyta til 

breytinganna vegna. Katla talar um að hún sé farin að sjá trend hjá sér að vilja breyta til 

á 10 ára fresti og Unnur segist hafa þráð breytingar og hennar persónuleiki sé þess eðlis 

að hún þurfi að hafa breytingar í sínu umhverfi. Sigrún vildi ekki vera hjá sama 

vinnuveitenda alla ævi og þurfti á breytingu að halda. Hulda tjáir sig um þörf fyrir 

breytingar breytinganna vegna með eftirfarandi hætti:  

[...] ég held að hvaða starf svo sem ég hefði valist í, ég held ég hefði alltaf 
eitthvað breytt til […] svo er ég nú svolítið þannig hérna, eins og þú kannski 
heyrir að, þegar ég er búin að vera í ákveðinn tíma og þegar mér finnst ég 
kunna hlutina að þá eiginlega þarf ég að fara að gera eitthvað annað. Og ég 
hef einhvern veginn aldrei skilið þá sem að geta verið á sama stað, 
vinnustaðnum, ár eftir ár eftir ár. Ég hérna, það er eitthvað í mér sem að...ég 
held að ég sé ein af þeim sem hafi mikla þörf fyrir að breyta, sérstaklega 
þegar ég finn að ég er búin að mastera þetta og nú bara verð ég að gera 
eitthvað annað. 

4.1.4 Breyttir tímar 

Nokkrir viðmælendur tjáðu sig um breytt atvinnuumhverfi og hvernig starfsferlar væru 

ekki eins línulegir og áður fyrr. Nú væri meira samþykkt að breyta til jafnvel þó 

viðkomandi væri kominn á miðjan aldur. Katla tjáir sig um það efni og vísar í gullúrin 

sem gefin eru starfsmönnum sem hafa verið hjá sama vinnuveitenda í marga áratugi:  

[...] en allavega það er alveg á hreinu að við erum ekki að byrja í einu starfi, 
ég held að það sé að verða svolítið liðin tíð, maður hugsar um ungu 
kennarana sem eru hérna, þeir koma og fara mikið meira heldur en gömlu 
kennararnir sem eru að fá gullúrin, gullúrin eru að hverfa. 

Ingunn tekur undir þetta og spyr sig, í ljósi þess að fólk er aktíft lengur en áður, af 

hverju maður ætti að binda sig við einn starfsferil. Unnur tjáir sig einnig um hversu 

flóknara atvinnulífið er orðið miðað við þegar hún var ung og breytingarnar svo hraðar 

og valkostirnir séu hreinlega endalausir. 

4.2 Vinnuumhverfið 

Vinnuumhverfið var ríkjandi þema í starfsreynslu viðmælenda og hefur greinilega mikið 

vægi þegar kemur að starfsánægju. Vinnuumhverfinu er lýst hér sem 

vinnustaðamenningu og hinu ytra samfélagi sem starfsemin tilheyrir. Andrea talar mikið 
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um hvernig henni fannst hún ekki passa inn í vinnustaðamenninguna sem ríkti víða í 

heilbrigðisgeiranum þar sem hún starfaði stærstan hluta af sínum starfsferli en hún lýsir 

henni svo:  

Hef aldrei passað vel inn í hjúkrunarkúltúr. Hjúkrunarfræðingar eiga að vera 
dálítið þægir og fara eftir leiðbeiningum og svona, ekki vera allt of 
sjálfstæðir. Þannig var það og er ennþá og það passaði mér ekkert voðalega 
vel. 

Auk þess vildi hún meina að þrengingar á opinberum markaði og fjárhagslegir 

niðurskurðir hafi valdið því að ekki væri borin nægileg virðing fyrir starfsmönnum og það 

fannst henni erfitt að horfa upp á. Hún fann það á eigin skinni að verkefni sem unnið var 

hart að í gæðamálum varð síðan ekki að veruleika og þetta tók neistann úr henni. Það 

má því segja að vinnuumhverfið hafi ekki gefið henni svigrúm til að blómstra í starfi.  

Hulda, sem hefur alla sína starfstíð unnið í heilbrigðisgeiranum, tjáði sig einnig um 

vinnuumhverfið og hversu sáttari hún er á nýjum vinnustað: 

[...] ég finn allt öðruvísi brag hér. Það er eiginlega algjörlega bara allt annað 
[...] það er ekkert einhvers konar stéttaskipting hér.  

Ingunn segir að þó svo hennar helsta ástæða fyrir starfsbreytingu hafi verið innri 

sköpunarþörf sem vantaði útrás þá voru ýmis atriðið í hennar fyrra starfsumhverfi sem 

höfðu fælandi áhrif á hana:  

Það er náttúrulega bara svona af praktískum ástæðum, það fylgja þessu 
rosaleg ferðalög sko. Rosalegt vinnuálag. 

Elísabet tjáði sig um vinnuumhverfið og að það væri einna mikilvægasti þátturinn í 

starfsánægju en hún lýsir því svo:  

 [...] þú margfaldar líkur á góðum afköstum með því sko, að fólki finnist 
gaman að koma í vinnuna, maður fær það besta með því að laða fram það 
besta [...] fólk finni bara að það sé metið að verðleikum. 

Katla, sem starfaði sem grunnskólakennari, segir eina af tveimur ástæðum þess að 

hún breytti um starfsvettvang vera virðingin í samfélaginu fyrir starfi 

grunnskólakennara. Hún upplifði þessa vanvirðingu meðal annars sem áhugaleysi fólks 

um starf hennar, í foreldrum sem voru með yfirgang og í því ljósi að kjarabarátta 

grunnskólakennara væri enn óleyst. Hún lýsir því sem svo:  
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[...] það er náttúrulega skortur á virðingu fyrir grunnskólakennurum, er 
algjör, af því að foreldrar úti í bæ, þeir telja sig hafa þessa sérþekkingu sem 
grunnskólakennari hefur vegna þess að "hva þú ert bara að kenna að læra að 
lesa, bara að kenna að leggja saman einn plús einn, þetta er ekkert mál" en 
þú veist, öll fræðin á bak við þetta, fólk ber ekki virðingu fyrir þessu, og á 
meðan við gerum það ekki þá berum við ekki virðingu fyrir 
grunnskólakennurum og þá finnst okkur ekkert atriði að þeir séu á góðum 
launum, þó þeir séu með það verðmætasta sem við eigum í höndunum. 

4.2.1 Gildi  

Annað þema sem virtist hafa mikil áhrif á líðan viðmælenda voru gildin innan tiltekinnar 

skipulagsheildar. En gildin voru víða það sem hrakti viðmælendur í burtu af fyrri 

starfsvettvangi og hvatti til breytinga. Unnur sem hafði starfað lengst af í 

bankaumhverfinu tjáði sig um að eftir ákveðnar breytingar innan þess langaði hana ekki 

lengur að starfa í því umhverfi og aðspurð út í það nánar þá segir hún:  

Bara þessi græðgisvæðing eiginlega sko [...] mér fannst þetta ekki höfða til 
mín lengur. 

Þegar hún segir síðan frá núverandi starfsemi sem hún vinnur í þá tjáir hún sig um 

góð gildi innan hennar þar sem áhersla er á uppbyggingu og eflingu. En í 

breytingarferlinu tilgreinir hún að:  

Skipti kannski ekki öllu máli hvað fyrirtækið hét en aðallega að það væri, 
skiptir náttúrulega máli hvað það er að gera, ekki hvað það heitir heldur 
hvað það gerir [...] Mér finnst gildin skipta miklu máli, verulegu miklu máli. 

Jóhanna tjáði sig einnig um gildi innan starfseminnar og segir að breytingar innan 

hennar hafi fælt sig frá.  

Þegar eru komin endalaus forstjóraskipti og nýir eigendur og áherslur sem 
mér voru ekkert endilega að hugnast þá fannst mér orðið tímabært að fara 
að róa á önnur mið [...] þetta er náttúrulega á árunum fyrir hrun þannig að 
mér var ekkert endilega að hugnast sko í rauninni þær áherslur og hvernig 
staðið var að breytingunum. Og ég náttúrulega þurfti að taka þátt í að styðja 
við þær og annað; var í stöðu gæðastjóra og svoleiðis, þannig að mér fannst 
þetta orðið ágætt og langaði bara að breyta til. 

Andrea sem starfar nú sjálfstætt metur það mikils að geta búið sér til sína eigin 

menningu innan starfseminnar. Hún segir frá því að henni hafi ávallt liðið best í deildum 

eða fyrirtækjum þar sem hún gat samsamað sig gildum innan starfseminnar. Aðspurð 

um ástæður þess að Andrea hafi fælst í burtu frá fyrri vinnuveitendum segir hún: 
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Já, það er bara einfalt. Það er bara kúltúr sem að passaði ekki mínum gildum 
[...] það er kreatívítet. Kreatívítetið var ekki leyfilegt í hjúkrun. Það þykir ekki 
gott, nei. Og þetta kreatívítetið, það er mér mikils virði. Þannig að í rauninni 
þá er allt í kerfinu, mjög mikið í grunnkerfinu í heilbrigðiskerfinu, sem 
stangast á við mín grunngildi [...] ef ég ætti að ráða mig inn í fyrirtæki í dag 
þá myndi ég fyrst og fremst reyna að tryggja að stjórnunarkúltúr og 
grunnkúltúrinn í fyrirtækinu mundi henta mínum gildum. Annars veit ég að 
ég myndi ekki þrífast.  

4.2.2 Stjórnun og karllæg vinnustaðamenning 

Vert er að segja frá því að sex af átta viðmælendum voru stjórnendur á fyrri starfsferli 

og allar nema ein af þeim eru áfram stjórnendur en tvær eru þó komnar í eigin rekstur. 

Það var áhugavert að sjá hversu mikið vinnustaðamenning fældi frá, sérstaklega hjá 

þeim sem fengu framgang innan fyrirtækis, höfðu unnið sem stjórnendur og unnið náið 

með yfirstjórn tiltekinnar starfsemi. Jóhanna sem hafði unnið í karllægu vinnuumhverfi í 

tryggingageiranum segir það augljóst að karlar eigi auðveldara með framgang í gegnum 

tengingar:  

Þannig að maður sá það oft að karlarnir fengu hraðari framgang innan 
fyrirtækisins á grundvelli tengsla og í mínu tilfelli var ekkert um það að ræða 
þannig í rauninni er það bara mín geta sem að greiðir mér götu innan 
fyrirtækisins. Þannig að ef eitthvað, er það þetta karllæga umhverfi sem 
stundum gerir manni erfitt fyrir og maður þarf bara að standa sig fjandi vel 
til þess að ná framgangi hvort sem er, ég segi sérstaklega í kannski 
fyrirtækjum, ef að það er karllægt umhverfi.  

Þegar Ingunn lýsir starfseminni á fyrri starfsvettvangi er augljóst að hún passaði ekki 

inn í menninguna innan starfseminnar sem hún telur vera ,,hostile”. Samkeppnin og það 

að gera bestu samningana og fá sem mest fyrir minnst væri ekki þáttur sem færði henni 

metnað. Aðspurð hvort slíkir þættir hefðu einhvern tímann áður hvatt hana áfram þá 

segir hún:  

Aldrei. Hefur aldrei gert, þess vegna held ég að ég hafi alltaf upplifað að ég 
væri í vitlausu leikriti. Það sem mótiveraði mig hins vegar við þetta umhverfi 
var ánægjan að sjá bara; vá, við byggðum fyrirtækið frá grunni [...] Og svo 
náttúrulega það sem mótiveraði mig líka var auðvitað að kynnast öllu þessu 
fólki út um allan heim.  

Elísabet tjáði sig einnig um vankanta þess að vera í karllægu vinnuumhverfi þó svo 

hún tæki það fram að það væri ekki sérstaklega sú ástæða sem hafi hvatt hana til 

starfsbreytinga.  
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[...] síðan er það líka þannig að ég var að vinna í svona mjög karllægu 
umhverfi og, og svona þú veist maður fékk símtöl "æji get ég ekki frekar 
fengið að tala við einhvern karlmann?" og ég var yfirmaður, þannig að þetta 
er svona þetta er mjög spes, en en það er ekkert eitthvað þannig sem olli því 
að ég tók ákvörðun um þú veist, það er ekki þannig, en þetta er bara svona 
eitthvað til þess að segja sko, til þess að undirstrika hversu karllægt 
umhverfið var sko,  þó það breyttist í rauninni mjög mikið á þeim tíma sem 
ég var þarna, þú veist fyrstu árin, sem ég var á svona fundum  sem voru 
yfirmannafundir þá var ég eina konan, þú veist og þegar ég tók við deild þá 
var ég næstyngst og eina, og önnur af tveimur konum í hvað, fjörutíu, 
fimmtíu manna deild. 

Andrea tjáði sig um stéttaskiptingu víða innan heilbrigðisgeirans en Hulda tók einnig 

undir það á sameiginlegum fyrri starfsvettvangi. Andrea lýsir þeirri menningu á þennan 

hátt:   

[...] það hefur verið stéttaskipting, það hefur verið karlaveldi, það hefur átt 
að vera undirgefni, þú hefur átt að hugsa eins og hinir 

Unnur sem var lengi framanaf í fjármálageiranum segir frá því hvernig hún vann 

markvisst í þeirri baráttu að fá konur í stjórnunarstöður en segir það sorglegt hversu lítill 

árangur hafi náðst í þeim efnum: 

En svo er náttúrulega alveg ferlega sorglegt hvað er að gerast varðandi 
konur sko. Sko maður var mikið í þessari baráttu þarna með hérna, ég var 
leiðtogavæða á tímabili, var að vinna með FKA og þú veist, fá konur inn í 
stjórnir og svo þú veist, aðeins upp og svo fer niður aftur, þú veist þannig að 
okkur er ekkert að ganga neitt rosalega vel en þannig að við erum líka bara 
að hugsa þetta svolítið, held ég, öðruvísi heldur en karlarnir sko. 

Andrea tjáir sig um framkomu við starfsfólk á sínum fyrri starfsvettvangi og hvernig 

hún lét sína skoðun í ljós varðandi þau efni en það þótti ekki við hæfi. Hún lýsir því svo:  

[...] þessir karlar réðu og þarna hefði ég verið óþekk og mér ætti að refsa 
fyrir það. 

Jóhanna segir frá því að ein af ástæðum fyrir löngun hennar til að breyta um 

starfsvettvang hafi verið hæfni stjórnenda, hún gekk í gegnum mikil stjórnendaskipti á 

sínum vinnustað sem meðal annars hafði skaðleg áhrif á stafsandann. Hulda upplifði 

mikið getuleysi stjórnanda á sínum vinnustað þegar upp kom atvik þar sem henni 

ofbauð ákveðnir starfshættir en hennar yfirmaður gerði ekkert til að styðja við bak 

hennar og varð það til þess að hún sagði upp störfum 
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Það voru ákveðnar aðstæður sem gerðu það [...] og ég fékk ekki stuðning af 
mínum yfirmanni. Og í rauninni fannst mér hann ekki breyta rétt við 
ákveðnar aðstæður sem að, þannig að ég hugsaði með mér; já, ok, ef það er 
svona þá bara, ég ræð mínu lífi þú veist. Þá ákvað ég bara að segja upp og 
sótti um hér. 

Þrír viðmælendur af þeim sex sem starfað höfðu sem stjórnendur á sínum fyrri 

starfsferli tjáðu sig um minni þörf fyrir að vera í stjórnunarstöðu. Tveir töluðu um að þeir 

gætu alveg séð fyrir sér að fara úr stjórnunarstöðu og einn sagðist alls ekki vilja vinna 

aftur sem stjórnandi. Unnur lýsir sinni upplifun sem svo:  

Mér gæti ekki verið meira sama um hvað starfið mitt heitir eða hvort ég er 
stjórnandi, eða held ég, stjórnandi eða ekki stjórnandi. 

4.2.3 Samstarfsfélagar  

Viðmælendur tjáðu sig flestir um tengsl við samstarfsmenn og hvernig þeir söknuðu 

þeirra og héldu jafnvel sambandi við þá eftir starfsbreytingu. Sigrún tjáði sig um hvað 

henni þótti miður að skilja við alla samstarfsfélagana:  

En auðvitað náttúrulega var maður búinn að vinna með sama fólkinu mjög 
lengi og, en hérna, en maður fer bara í heimsókn.  

Andrea tók sérstalega fram samstarfsfólkið sem hún vann með áður og hversu 

dásamlegt hefði verið að vinna með því og Ingunn tjáði sig um hvað henni þótti gaman 

að kynnast mikið af fólki á sinni starfsævi. Hulda sagðist sakna sinna samstarfsfélaga og 

Unnur líka, þó hún saknaði ekki starfsins, en hún lýsir því svo:  

Sko það var aldrei söknuður eftir starfinu, en það hefur verið söknuður sko 
eftir samstarfsfólkinu. 

4.3 Sjálfsmynd 

Mikil umræða skapaðist í kringum sjálfsmyndina og hvernig hún hefur bæði þróast og 

orðið betri meðal viðmælenda, þá bæði með aldrinum og í kjölfar starfsbreytinganna. 

Hulda tjáði sig um það með eftirfarandi hætti: 

[…] það sem að hefur veitt mér svona mesta fullnægingu í lífinu það er það 
að finna hvað maður er orðinn ógeðslega reyndur og hérna og þessi reynsla 
gefur manni svo mikið sjálfstraust á bara svo óteljandi sviðum. 

Umræðan um betri sjálfsmynd kom í ýmsu formi og verður hér fjallað um þau 

undirþemu sem borin voru kennsl á meðal viðmælenda. 
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4.3.1 Frelsi 

Allir viðmælendur sögðust upplifa meira frelsi, hvort sem það er vegna meiri 

sveigjanleika í starfi, hugarfarslegs frelsis, eða frelsis frá miklum fjölskylduábyrgðum. 

Tveir viðmælendur töluðu sérstaklega um minni fjölskylduskyldur, s.s. vegna 

uppkominna barna á meðan aðrir viðmælendur töluðu um hvernig eðli starfsins veitti 

meira frelsi og að það að vera í starfi sem væri virkilega gefandi yki þessa 

frelsistilfinningu eins og Ingunn lýsir því:  

[…] þó ég vinni mjög mikið hjá þá er það allt öðruvísi, þá er það á mínum 
forsendum, á mínum tíma og ég set svolítið mitt eigið agenda sko [...] og svo 
bara líka afstaðan, af því að, þegar þú ert að gera eitthvað sem er svona truly 
in your zone eða inni í flæðinu þá er þetta bara allt svo natural einhvern 
veginn.  

Tveir viðmælendur töluðu sérstaklega um þetta hugarfarslega frelsi við að stíga út úr 

þægindarammanum og finna kjark til að breyta til en Elísabet lýsir því svo: 

Fer eftir því sko hvernig þú skilgreinir frelsi [...] já ég upplifi mig mjög frjálsa 
en ég held að einmitt snýst um þennan innri styrk þinn, þar liggur frelsið þitt, 
ég mundi segja það.  

4.3.2 Innri styrkur 

Margir viðmælendur tjáðu sig um það hvernig þeir upplifðu meiri innri styrk og kjark í 

kjölfar breytinganna. Sigrún tók svo til orða að henni fannst hún vera sigurvegari. Unnur 

vill meina að það þurfi oft mikið hugrekki til að breyta til og stíga út úr gömlum venjum, 

hvort sem það er á faglegu sviði eða persónulegu. Andrea lýsir því hvernig hún hafi 

fengið ákveðna styrkingu við að fara alla leið á eigin forsendum: 

[…] mér finnst í dag mér í rauninni allir vegir færir bara eins og þegar ég var 
54 eða 44, ég sé engan mun í dag eftir að vera búin að prufa þetta. Þannig 
að ég fann hvernig kjarkurinn minn fyrir fleiri þáttum jókst.  

Elísabet talar um áhættuna sem fylgir því að breyta um starfsvettvang og hvar 

kjarkurinn skilur á milli þeirra sem taka af skarið og þeirra sem gera það ekki. Hún segist 

upplifa sig sem sterkari manneskju í kjölfar starfsbreytinganna en hún lýsir því svo: 

[...] það er líka svona ótrúlega, sterk og öflug tilfinning sem fylgir því að vita 
það að þú ert hreyfanleg sko, að þú getur gert hluti, þú getur, hætt og þú 
getur byrjað aftur, og þú ert flexible, og þú getur hugsað hluti upp á nýtt og 
þú getur verið skapandi og þú getur farið í aðrar áttir og það er rosalega 
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mikill kraftur sem fylgir því að vita að þú getur þetta, óháð útkomunni, af því 
það er alltaf málið, að þú getur aldrei vitað útkomuna fyrr en eftir á, en að 
vita að þú ert bara það sterk manneskja og getir tekið svona ákvarðanir. 

Sú hugsun var ríkjandi meðal viðmælenda að standa með sjálfri sér og fyrir sumar 

voru þær loksins að setja sig í fyrsta sæti, hvort sem væri á perónulegu sviði eða faglegu. 

Jóhanna tjáði sig um það hvernig hún lét ekkert stoppa sig þegar hún vildi fara í 

framhaldsnám og sömuleiðis lét ekki bjóða sér hvaða stöðu sem var á nýjum 

starfsvettvangi. Sigrún fjallaði um þá sjálfsskoðun sem hún gekk í gegnum á því tímabili 

sem hún var að íhuga starfsbreytingu og þeim vangaveltum sem hún hafði varðandi 

óskastarfið. Ingunn og Elísabet lýstu því báðar hvernig þær upplifðu að þær hefðu í raun 

verið á röngum starfsvettvangi alla tíð en væru loks að taka skrefið og gera það sem gæfi 

þeim fyllingu. Ingunn lýsir því svo:  

[...] þetta var miklu meira svona að ég vissi að ég var í röngu leikriti og bara 
spurning um sko hversu lengi ég ætlaði að kompromisera.  

Flestir viðmælendur tjáðu sig um það hvernig þeim væri orðið meira sama um 

skoðanir annarra á því æviskeiði sem þeir voru komnir á miðað við áður fyrr. Unnur 

sagðist ekki leita í neina samkeppni við aðra lengur og væri sátt við að vera sama um 

skoðanir annarra eins og hún lýsir: 

Mér er alveg hjartanlega sama hvað öðrum finnst um mig sem er bara 
rosalega gott.  

Andrea tók líka fram að hún væri sátt við sig og sitt framlag í dag og væri ekki að 

leitast eftir viðurkenningu frá öðrum. Hún lýsir því svo: 

Þannig að ef einhverjum líkar illa við mig sem persónu þá er það sorrí, en 
það skiptir mig ekki stóru máli ef ég er bara að standa mig sem almennileg 
manneskja. Þannig að þetta frjálsræði er alveg svakalega gott.  

Sigrún sagðist ekki láta það stoppa sig að hún hafi fengið mótbárur frá fólki í kringum 

hana varðandi starfsbreytinguna og ákvað hún að einblína á það jákvæða í stöðunni.  

4.3.3 Eftirsjá 

Ríkjandi þema meðal viðmælenda var sú viðleitni að dvelja ekki í fortíðinni með óþarfa 

eftirsjá. Flestir tjáðu sig um það að þeir hefðu enga eftirsjá en mistök væru hreinlega 
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lærdómur og allt sem þeir höfðu gengið í gegnum hefði leitt þá á þann stað sem þeir eru 

á í dag og gert þá að þeirri manneskju sem þeir eru. Katla lýsir því svona:  

[…] ég er svolítið svona hugsandi, maður á ekki að dvelja við eitthvað og sjá 
eftir, það er hluti af þessum karakter sem ég hef tileinkað mér, að vera 
jákvæð, sjá það jákvæða við allt saman, svolítið svona Pollýönnu, ég tek 
ákvörðunina að finna það jákvæða, og ég held að það sé hluti af því að, að 
dvelja ekki við eftirsjá, það er örugglega fullt af hlutum sem við hefðum átt 
að gera öðruvísi í prívatlífi og sambandi við menntun og allskonar en þú 
veist, það hefur ekkert upp á sig, að sjá eftir því, þannig að nei ég sé ekki 
eftir neinu. 

Þó Ingunn hafi mögulega viljað komið sér á nýjan starfsvettvang þá viðurkenndi hún 

að hún tryði ekki á eftirsjá, hún væri eins og akkeri sem dregur mann niður. Elísabet 

sagðist ekki vilja dvelja við eftirsjá um að hafa ekki breytt um starfsvettvang fyrr en telur 

sig hafa þurft þennan tíma til að finna sinn innri styrk og sé hún sátt við útkomuna. 

Andrea talar um eftirsjá sem ákveðna skömm en hún hefði ákveðið að sleppa 

skömminni og sæi þar af leiðandi ekki eftir neinu en hún væri reynslunni ríkari. Hulda 

sagðist ekki sjá eftir neinu og Sigrún ekki heldur en hún vildi meina að þó hún hefði verið 

á sama vinnustaðnum alla sína ævi þá hefði hún mikla reynslu sem hún byggi að. Hún 

velti því fyrir sér hvort hún hefði átt að mennta sig fyrr en þá hefðu aðrir þættir þurft að 

gjalda fyrir það. Jóhanna sagðist ekki telja sig sitja með eftirsjá en hún lýsir því svo:  

Nei, ég held svo sem ekki. Ég held þetta sé bara allt sem að, þetta bara 
safnast jafnt á reynslubanka […] nei ég meina auðvitað hefur maður alveg 
upplifað hluti sem að, þú veist, eru erfiðir […] en ef að maður getur einhvern 
veginn lært af því að þá er maður sterkari manneskja á eftir. Auðvitað koma 
upp einhverjir, einhverjir hlutir í lífinu þar sem að maður bognar en 
spurningin er hvort maður brotnar eða hvort maður stendur upp aftur. Og 
þá sem sterkari einstaklingur. Valið er yfirleitt hjá manni sjálfum hvernig 
maður reynir að takast á við hlutina […] Þannig að jú, jú, eflaust getur maður 
hafa gert eitthvað og hugsanlega hefði maður geta haft lífið í meiri svona 
línulegri nálgun heldur en hjá mér í öllum þessum U-beygjum hér og þar sko. 
En ég meina, mér finnst ég bara á fínum stað í dag þannig að ég sé ekki að 
þetta hafi, þú veist, orðið neitt verra við það að gera ekki hlutina í einhverri 
línulegri röð sko.  

Unnur var tilbúin að viðurkenna að hún sæi eftir að hafa unnið eins mikið og hún 

gerði og taldi hún það hafa bitnað á fjölskyldunni. Ef hún gæti breytt einhverju þá myndi 

hún hafa minnkað vinnuálagið. Bæði Sigrún og Ingunn komu inn á það að fjölskyldan 

hafi verið í ákveðnum forgangi og hafi það komið í veg fyrir starfsbreytingu fyrr á 
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lífsleiðinni. Ingunn taldi sig ekki geta fórnað fjárhagslega örygginu á meðan börn hennar 

voru ung en Sigrún sagðist ekki vera viss um að hún hefði farið úr starfi sínu til að gera 

breytingar vegna þess tíma sem hún vildi verja með börnunum á meðan þau voru yngri.  

4.3.4 Líðan  

Viðmælendur voru upp til hópa ánægðir og leið vel í kjölfar starfsbreytinganna þó sumir 

hafi vissulega verið með blendnar tilfinningar til að byrja með gagnvart því hvort rétt 

ákvörðun hafi verið tekin. Unnur og Jóhanna lýsa ákveðnum létti við starfsbreytinguna. 

Ingunn segist upplifa sig hafa yngst um 15 ár í kjölfarið en til að byrja með hafi legið 

ákveðinn efi í ákvörðuninni og þá í ljósi þess hvort hún myndi standa sig á nýjum 

starfsvettvangi. Sigrún sagðist hreinlega fagna sigri í kjölfarið en viðurkenndi samt að 

hún var ákveðið kvíðin til að byrja með í breytingaferlinu eins og hún útskýrir:  

[...] þetta var alveg líka kvíði sko, maður fer að kveðja þetta sem var, þú veist 
hvað þú hefur, þú veist ekki hvað þú færð. 

Andrea sagðist vera mjög sátt við breytinguna og upplifir það svona „meant to be“ 

eins og hún orðaði það. Hins vegar var hún óörugg í ferlinu sjálfu og í upphafi 

breytinganna en hún segir að upp hafa komið efasemdarhugsanir um að hún hafi tekið 

rétta ákvörðun. Katla sagði það ekki spurningu að hún hafi tekið rétta ákvörðun en tjáði 

sig einnig um óöryggi sem hún upplifði og dálítinn ótta eftir að hún tók ákvörðunina en 

hún lýsir því svo:  

Ég var náttúrulega pínu scared þú veist, ég var að fara í launalaust orlof, ég 
var að fara þú veist frá stað sem að ég var, mér leið vel á, mér fannst gaman 
að vera þarna, mér fannst gaman að kenna þarna, skemmtilegt 
samstarfsfólk, og skemmtilegir krakkarnir, og ég var orðin ofsalega örugg 
þarna, þú veist, ég var farin að halla mér soldið aftur, þannig að ég var, ég 
var að henda mér soldið út í djúpu laugina. 

Elísabet lýsti líðan sinni í ferlinu sem ákveðinni innri baráttu því í hennar tilfelli 

upplifði hún að hún væri í raun að kveðja menntun sína. Hulda segist mjög sátt á nýjum 

vettvangi en í ferlinu hafi hún verið með blendnar tilfinningar eins og hún lýsir:  

Og mér leið náttúrulega bæði vel og illa sko. Það var vel að því leytinu að 
mér finnst gaman að prófa eitthvað nýtt og fara svolítið út fyrir röðina sko. 
Að step into the wild zone, en illa að því leytinu til að sko þarna voru 
náttúrulega, ég veit að sko samstarfsfélagar sem að ég var að, mínir 
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undirmenn þar sem að ég var deildarstjóri, þeim fannst það mjög erfitt og 
hættu mjög margir í kjölfarið. 

4.4 Framtíðarsýn 

Allir átta viðmælendur voru jákvæðir gagnvart framtíðinni og margar sögðust vera 

spenntar fyrir óvissunni og sáu fyrir sér ýmis tækifæri bíða þeirra. Viðmælendur töluðu 

margir um breytingar sem tækifæri. Unnur lýsir því hvernig hún sér framtíðina fyrir sér 

sem svo: 

Bara tilhlökkun sko. Mig langar til að efla mig í starfi, mig langar til að takast 
á við ný verkefni, hvort sem ég þróa mig í starfi hér eða annarsstaðar þá bara 
hérna, á eftir að koma í ljós. Já, mér finnst bara skemmtileg tilhugsun þetta 
frelsi og skemmtileg tilhugsun að vita ekki alveg hvað er framundan. Mér 
finnst það líka bara heillandi. Að það séu einhver ný upplifun og ævintýri 
bara handan við hornið sko. Á sama tíma og ég geri mér fullkomlega grein 
fyrir því að það stendur og fellur með mér og hvernig ég hugsa.  

Viðmælendur töluðu um framtíðarsýn sína m.a. í ýmsum gæluverkefnum, vinnu á 

eigin forsendum, fjölskyldunni, ferðalögum og minna álagi. Jóhanna tók fram að 

mikilvægt væri að viðhalda góðri heilsu en með það í huga sæi hún fyrir sér góða framtíð 

og hún ætlaði ekki að bíða eftir því að komast á eftirlaun til að njóta lífsins. 

4.4.1 Eftirlaunalíf 

Margir viðmælendur voru með það viðhorf að þeir ætluðu sér ekki að hætta að vinna. 

Aðeins helmingur viðmælenda voru með tiltekinn aldur í huga við að fara á eftirlaun en 

þó voru þær með ýmis gæluverkefni í huga eða áhugamál sem þær vildu sinna – margar 

vildu halda áfram að uppfæra þekkingu sína frekar. Elísabet var ein þeirra sem var ekki 

með hugann við eftirlaunalíf en hún tjáði sig um það með eftirfarandi hætti:  

Pæli ekki einu sinni í því, pæli bara ekki í því, þú veist bara alveg, ja ég bara 
leiði ekki hugann að því, ég get ekki séð það fyrir mér, einhverja tölu þar sem 
ég hætti eða ekki sko, af því held ég verði alltaf að gera eitthvað. 

Andrea sagðist aldrei ætla að hætta að vinna en Ingunn sagðist halda að hún myndi 

alltaf vera að vinna að einhverju en þó á eigin forsendum. Jóhanna sagðist einnig halda 

að hún yrði í einhvers konar vinnu á sínu sviði lengi áfram en aðspurð um hvenær hún 

sæi fyrir sér að fara á eftirlaun lýsir hún því svo: 

Ég sé það ekkert fyrir mér í bráð […] Það getur vel verið að ég hætti þá hjá 
stofnun eða fyrirtæki en ég held ég verði alveg enn að í einhverjum 
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verkefnum. Sama hver þau eru; hvort sem það er ráðgjöf eða eitthvað 
annað. Eða í mínu eigin fyrirtæki eða eitthvað slíkt.  

Katla, Unnur og Hulda voru allar með tiltekinn aldur í huga um hvenær þær ættu að 

fara á eftirlaun en allar voru þær með annars konar plön í huga s.s. gæluverkefni og að 

vera til staðar fyrir fjölskylduna sína. Sigrún og Unnur sáu fyrir sér að minnka við sig 

vinnu fyrst en Sigrún lýsir sinni sýn með eftirfarandi hætti:  

Sko, ég sé fyrir mér að ég muni vinna lengi vegna þess að vinnan mín í dag 
það er bara áhugamál líka [...] en ég myndi kannski vilja hafa minni vinnu 
sko, myndi kannski vilja vinna bara 40% starf þegar ég er orðin 65 ára en 
vera samt með eitthvað hlutverk. En láta svo aðra um fullu störfin sko […] 
svo getur vel verið að ég verði komin í eitthvað áhugamál […] og hætti hinu 
sko. Þá bara leyfi ég mér það. En mér finnst ekkert spennandi að vera ekki að 
vinna ef ég á að segja þér eins og er. Ég myndi ekkert vilja vakna hérna á 
morgnana og stara út um gluggann allan daginn. Maður þarf að hafa 
eitthvað fyrir stafni sko. 

Margir viðmælendur tjáðu sig þó um það að þær vildu minna álag í framtíðinni og 

eiga tíma til að njóta, bæði áhugamála og hafa svigrúm fyrir fjölskylduna. Unnur segist 

vilja halda áfram að stækka sig og gefa sér góðan tíma fyrir fjölskylduna en Katla segist 

vilja fara að njóta, leika sér, ferðast meira og vera til staðar fyrir börnin sín en hún lýsir 

því svo:  

[…] þú veist hjálpa krökkunum mínum, af því ég veit það, að samfélagið mun 
ekki einfaldast, ég veit það mun verða flóknara og erfiðara, þannig að þú 
veist, ég þarf að passa upp á að gefa mér tíma til þess að þessi tími verði til 
með börnunum mínum og barnabörnum, þannig að kannski verður það 
þannig með því að ég geti hjálpað þeim eða stigið einhvern veginn inn í, þú 
veist, þá er ég að kynnast allavega barnabörnunum mínum, af því að ég held 
að, við erum alltaf að eiga einhvern veginn minni og minni tíma, þannig að 
ég held að það sé svolítið atriði. 

Andrea lýsir sinni framtíðarsýn í gæluverkefnum og með barnabörnum en hún telur 

það mikil lífsgæði að eiga þau að. Sigrún sér fyrir sér að slaka betur á í framtíðinni en 

hún telur fjölskylduna ávallt hafa forgang. Hulda minnist einnig á að hægja á sér í 

framtíðinni og njóta barnabarnanna.  

4.4.2 Aldur afstæður 

Átta af sex viðmælendum sögðu aldur í raun vera afstæðan og að fólk verði gamalt 

þegar því sjálfu finnist það vera orðið gamalt eða það hefur ekki neitt fyrir stafni. Ingunn 
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tjáði sig um hvernig fólk takmarkar sig við að segjast vera of gamalt fyrir tiltekið verk en 

Unnur sagði að fólk yrði gamalt þegar það hætti að hlakka til morgundagsins. Hulda vildi 

svo meina að það sé meira hugarfarið hjá fólki sem skilgreini elli. Jóhanna lýsir því 

hvernig fólk eldist með eftirfarandi hætti: 

[…] ég held maður þurfi í rauninni að vera sífellt að takast á við áskoranir og 
meðan maður er tilbúinn til að takast á við áskoranir og vinna með eitthvað 
alveg nýtt eða þú veist að halda sér á tánum á einhvern hátt […] ef maður fer 
að hætta þessu og bara setjast fyrir framan sjónvarpið eða einhvern veginn 
svona þá fer maður að verða gamall. En þú getur líka verið ungur þó að þú 
sért með háan aldur í tölum. Ég held að það sé þú veist, aldur í þessu, fyrir 
mér er hann mjög afstæður.  

Elísabet lýsti því vel hvernig hún upplifði aldur vera afstæðan þar sem fólk er orðið 

gamalt þegar það er hætt að vera ungt í anda: 

[…] mér finnst bara aldur afstæður, skiptir engu máli, þú getur verið með svo 
rosalega breytt aldursbil og það segir aldrei nema part af því, hvað er í gangi 
í höfðinu, það er svo margt annað sem skiptir svo rosalega miklu máli sko, 
það er hugsunarháttur og það er afstaða og það er heilbrigði, bara lífssýn þín 
og líka bara þetta að vera einhvern veginn alltaf tilbúinn til þess að bæta við 
þig og gera meira og læra og vita það að er eitthvað meira í gangi heldur en 
bara það sem þú veist, þú veist maður er bara svona forvitin og áhugasöm 
og, spennt fyrir lífinu og þá skiptir aldur engu máli sko, og ég einhvern 
veginn, það er nefninlega svo fyndið að í rauninni þá finnst mér ég ekkert 
beint vera að eldast. 

Sigrún var sammála hinum viðmælendum um það hvernig hugsunarháttur hefur áhrif 

á það hvort fólk virðist gamalt en hún sagði líka líkamann spila þar inn í. Katla og Andrea 

skilgreindu það að vera orðinn gamall út frá líkamlegri heilsu.  

4.4.3 Þekking og frekari starfsbreytingar  

Það sem viðmælendur eiga flestir sameiginlegt er að þeir hafa stöðugt verið að auka 

þekkingu sína í gegnum starfsferil sinn, sama hvort það komi endilega starfinu við eða 

ekki. Þeir sækjast í fræðslu og endurmenntun til að efla sig í starfi og sumir hafa tekið 

upp á að læra nýjar kúnstir svo sem ýmsar listir. Allir viðmælendur voru á sömu nótum 

um mikilvægi þess að viðhalda og uppfæra þekkingu sína. Flestir voru með skýr plön um 

hvernig þeir ætluðu að gera það og sumir voru með önnur áhugamál í sigtinu, s.s. í 

ýmsum listum. Ein var að gæla við silfursmíði á meðan önnur var með plön um ýmis 
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konar handverk. Sú þriðja hafði hug á tungumálanámi. Unnur lýsir sinni sýn á 

viðfangsefnið sem svo:  

Það er náttúrulega að uppfæra mig þekkingarlega séð sem mér skipta alveg 
rosalega miklu máli; að fylgjast með, það er að umgangast uppbyggilegt og 
skemmtilegt fólk, það er viðhalda heilsunni […] að halda áfram að þroska 
mig og læra nýja hluti og upplifa nýtt, þannig að, það eru svona markmiðin 
mín. 

Bæði Katla og Ingunn tjá sig um hvernig þær læra af því að vera í kringum annað fólk 

en Ingunn lýsir því svo:  

En það sem mér finnst virka best fyrir mig er bara þessi samskipti við fólk, ég 
læri endalaust af fólki hvort sem ég er að vinna með því eða þegar ég er að 
kenna. Ég hugsa að ég læri bara jafn mikið og allt þetta fólk, af því að 
umgangast það skilur þú. 

Jóhanna lýsir sinni sýn með eftirfarandi hætti: 

Þannig að, þú veist, maður þarf að halda sér kannski líka bara á tánum, þú 
veist, reyna að vera í þokkalegu líkamlegu formi og svo bara þá að vera sífellt 
með einhverjar áskoranir sem felast í því að takast á við eitthvað sem er nýtt 
fyrir manni. Já, og þá held ég að maður sé bara í fínum málum sko.  

 

Ríkjandi viðhorf meðal viðmælenda var opinn möguleiki fyrir frekari starfsbreytingum 

í framtíðinni, hvort sem um væri að ræða launaða vinnu eður ei. Katla sér fyrir sér að 

stofna fyrirtæki í náinni framtíð en hún upplifir núna aftur að hana langi til að breyta um 

starfsvettvang. Jóhanna sagðist vera með ýmis verkefni í sigtinu og útilokar ekki frekari 

starfsbreytingu þó hún hyggist halda sig á því fagsviði sem hún er núna á. Andrea er opin 

fyrir starfsbreytingu en hún lýsir því svo:  

Ég sé það ekki fyrir mér, að ég hætti að vinna [...] Þegar að ég er að hugsa 
um eitt verkefni og já, svona get ég klárað það, þá vaxa út úr því fjögur 
önnur. Og, þannig að ég vona að ég verði aktíf þangað til að ég bara dett 
ofan í gröfina. Ég vona það og þó það sé ekki launuð vinna endilega þá vona 
ég að ég verði vinnandi alla tíð. Til 104ra. [...] Ég vona að ég verði 104 ára. Ég 
er svekkt yfir að vera ekki skjaldbaka og geta orðið 300 ára vegna þess að 
það er svo mikið af verkefnum sem mig langar að vinna [...] Þannig að í 
rauninni þá sé ég dálítið að ég hætti þessum karríer og fari í einn enn. 

Hulda er einnig með augun opin fyrir nýjum tækifærum en hún lýsir því svo:  
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Já, eins og ég segi; mér finnst ég ennþá, kvikan er ennþá það volg sko að mér 
finnst ég eiga kannski eftir að gera eitthvað annað. Ég er stundum að fletta í 
blöðunum og sjá, er eitthvað starf þú veist, ég er búin að vera hérna núna í 
tvö ár og líkar mjög vel, alveg æðislega vel. En samt er eitthvað svona, er 
eitthvað þarna sem ég bíður? […] Þannig að maður er búinn að reyna 
ýmislegt, búinn að leita fyrir sér og núna einhvern veginn er ég bara í 
rosalegu jafnvægi, ofsalegu jafnvægi og hérna og samt er kvikan, hún er ekki 
alveg orðin ísköld sko. 
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5 Samantekt og umræður 

Í þessum kafla verða dregnar ályktanir af niðurstöðum rannsóknarinnar og þær 

skoðaðar í samhengi við fræðin. Farið verður í gegnum kóðana fjóra og skoðað hvaða 

hliðstæðu þeir eiga í fræðilegri umfjöllun. 

Í samræmi við það sem félagslega lærdómskenningin (Krumboltz og Nichols, 1990; 

Sharf, 2010) heldur fram að  fólk taki gjarnan upp hegðun sem það hefur séð í umhverfi 

sínu á  æsku árum þá hafði félagslegt umhverfi viðmælenda þessarar rannsóknar áhrif á 

þeirra upprunalega starfsval. Það kom í ljós að sumir viðmælendur völdu gjarnan 

starfsferil út frá þörfum annarra fjölskyldumeðlima eða vegna innri þarfar til að leggja 

sitt af mörkum og þá í takt við það sem aðrir innan fjölskyldunnar höfðu valið. 

Samkvæmt Wrobel o.fl., (2003) er erfitt að skilgreina starsfþróun kvenna vegna 

hefðbundinna fjölskylduábyrgða sem hafa áhrif á áform þeirra um eigin starfsferil. Þess 

vegna ganga margar kenningar út frá því að starfsferill kvenna sé frekar röð af störfum 

heldur en samfelldur starfsferill (Duckworth, 2016). Super (1957) ásamt öðrum 

fræðimönnum ganga út frá þeirri hugmynd að aðalhlutverk kvenna sé hlutverk 

húsmóðurinnar og að starfsferill hennar hafni því alltaf í öðru sæti sem ósamfelldur og 

ómarkviss (Wrobel o.fl., 2003). Þessi hugsun var ekki algeng meðal viðmælenda, þó kom 

í ljós að mæður þeirra voru margar aðeins í hlutastörfum og/eða í hlutastarfi á meðan 

börn þeirra voru að vaxa úr grasi en fóru síðar í fulla vinnu og virðist sem fjölskyldan hafi 

gjarnan verið í forgangi. Viðmælendur rannsóknarinnar tjáðu sig hins vegar um 

fjölskylduábyrgðir sem komu í veg fyrir að þær gerðu starfsbreytingar fyrr á lífsleiðinni 

en auk þess var þeirra upprunalega val all oft  ákveðið út frá hentugleika fyrir 

fjölskyldulífð.  

Annað stig í módeli Ginn (1994), Meðvitund um möguleikann á rangri ákvörðun um 

starfsferli, á vel við tvo viðmælendur rannsóknarinnar en þeir sögðu frá þeirri upplifun 

að finnast þeir vera á röngum vettvangi lengi vel. En þess má geta að einn af þeim 

viðmælendum taldi fjölskylduábyrgð vera sína aðalástæðu fyrir því að hafa ekki breytt 

um starfsvettvang fyrr. 
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Kvenkynsstarfsmenn, ólíkt karlmönnum, eru líklegri til að sýna meiri metnað gagnvart 

starfsframa sínum á miðjum aldri. Það má sjá dæmi um þetta í rannsókn þessari en Þær 

konur sem talað var við eru ýmist að fara út úr þægindarammanum og prófa nýja hluti 

þó því fylgi ákveðin áhætta, fylgja draumi sínum loksins þegar fjárhagslegar skyldur eru 

ekki lengur til trafala eða finna ástríðu sína í að láta gott af sér leiða í starfsemi eða hjá 

skipulagsheild með góð gildi. 

Í módeli Ginn, (1994) um kvenmiðaða starfsþróunarkenningu eiga stig 5 til 9 

sérstaklega við miðaldra konur (Duckworth, 2016; Ginn, 1994). Þessi stig eru: 5. Birting á 

sjálfri sér sem þeirri sem tekur ákvarðanir; 6. Meðvitund um óreiðu sem frjálst val; 7. 

Byrjunin á sameiningu á sjálfinu og starfshlutverkinu;  8. Upplifun á skuldbindingu; 9. 

Útvíkkun á sjálfsköpuðum hlutverkum. Það má sjá þessa þætti í reynslu viðmælenda en 

þeir fjölluðu meðal annars um sjálfa sig sem sterkar manneskjur sem hafa vald í sínu lífi, 

telja sig hreyfanlegar og vilji láta gott af sér leiða. Nokkrir viðmælendur voru farnir eða 

ætluðu sér að fara í sjálfstæðan atvinnurekstur en einmitt þannig skapa þeir sér sín eigin 

starfshlutverk.  

5.1 Vinnuumhverfi 

Á miðjum aldri færast  konur frá  því að hugsa um framleiðni og árangur yfir í að einbeita 

sér að því að láta gott af sér leiða og þjóna einhverju æðra en þeim sjálfum (O'Neil og 

Bilimoria, 2005). Á þessu tímabili fara konur oft að íhuga breytingar á starfsferlinum og 

er grundvöllur breytinganna byggður á þörfinni fyrir að hafa  tilgang eða að sinna starfi 

sem hefur þýðingu (Anding, 2011; Duckworth, 2016). Viðmælendur rannsóknarinnar 

tjáðu sig um mikilvægi þess að láta gott af sér leiða í starfi og jafnvel vinna að því að 

bæta heiminn. Mikilvægt þótti að tiltekin skipulagsheild sem unnið var hjá hefði góð 

gildi og að unnið væri að einhverskonar umbótum eða uppbyggingu. Viðmælendur 

kærðu sig ekki lengur um að vinna hjá skipulagsheild með slæm gildi sem þær 

samsömuðu sig ekki við. 

Fræðin sýna að einstaklingar á miðjum aldri eiga það til að vilja síður einblína á 

framapot og stöðuhækkanir líkt og þeir vildu fyrr á lífsleiðinni og tengist drifkrafturinn 

frekar því hvað raunverulega gerir fólk hamingjusamt (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 

2017). Þetta hangir saman við tilfinningu viðmælenda þessarar rannsóknar en þær sem 

höfðu verið í stjórnunarstöðu áður voru síður að leita í slíkar stöður á miðjum aldri og 
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þótti mikilvægara að láta gott af sér leiða. Einnig kom fram að þó þær væru enn í 

stjórnunarstöðum þá væri viðhorf þeirra mildara og gætt aukinni auðmýkt og þótti þeim 

ekki mikið mál að stökkva í inn í aðrar stöður ef þess þyrfti.  

Í ljósi þess að skipulagsheildir eru grundvallaðar af körlum og þeir stjórnarhættir sem 

viðgangast viðhalda því skipulagi sem þar ríkir (Acker, 1990) þá gerir vinnuumhverfið í 

grunninn ekki ráð fyrir konum og stuðla bæði ferlar og stigveldið að því að viðhalda og 

endurskapa það félagslega ójafnræði sem þar ríkir (Acker, 2006). Viðmælendur tjáðu sig 

um sína upplifun á þessu atriði og var það gjarnan ástæða fyrir löngun þeirra til að 

breyta til, hvort sem um gildi skipulagsheildarinnar var að ræða eða vegna stjórnarhátta 

sem ofbuðu þeim. Þar sem meirihluti viðmælenda voru stjórnendur á sínum fyrri 

starfsvettvangi er þetta athyglisvert því viðmælendur voru einnig síður að sækja í 

stjórnunarstöður, eða þótti það ekki eins mikilvægt atriði, á nýjum starfsvettvangi. Þrír 

af átta viðmælendum enduðu á að stofna í eigin atvinnurekstur. Það má því velta fyrir 

sér hvort vinnumenning hafa fælandi áhrif á kvenstjórnendur og hvort hún sé liður í því 

viðvarandi  vandamáli  sem  viðheldur skorti á konum í æðri stjórnunarstöðum. 

Glerþakið er talið hafa heftandi áhrif á starfsþróun kvenna (Lyness og Thompson, 2000; 

Ohlott o.fl., 1994) en það er að segja, konur fá takmarkaðri tækifæri til að þróast í starfi 

og þurfa gjarnan að sækjast fastar eftir þeim en karlkyns samstarfsmenn þeirra. Einn 

viðmælandi hafði orð á þessu í sinni upplifun og taldi karlkyns samstarfsmenn hafa átt 

greiðari  aðgang upp strafsstigann á fyrri starfsvettvangi hennar og taldi hún það vera 

vegna tengsla. 

Rannsóknir sýna að tenging kvenna við starfsferilinn og hlutverk sitt er meira 

sambandslegt heldur en karla (Duckworth, 2016; Gilligan, 1982; O'Neil og Bilimoria, 

2005). Tengslamyndun virðist vera sá drifkraftur sem er hvað sterkastur í starfsþróun 

kvenna og sambönd flæða frjálslegar milli þeirra persónulega og faglega lífs  heldur en 

hjá karlmönnum (O'Neil og Bilimoria, 2005). Viðmælendur tjáðu sig flestir um mikilvægi 

góðra samstarfsmanna og tóku sérstaklega fram hvað þeir söknuðu fyrri 

samstarfsmanna í kjölfar starfsbreytinganna. Sumar töluðu um að þær hefðu gert ýmsar 

ráðstafanir í tengslum við hvernig halda ætti sambandi við fyrrum samstarfsmenn. Auk 

þess tóku tveir viðmælenda það sérstaklega fram hvernig þeim fannst þær læra mikið af 

því að umgangast annað fólk og tölda það mikilvægan lið í þekkingaraukningu. 
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5.2 Sjálfsmynd  

Rannsóknir hafa sýnt að lífsánægja kvenna er hvað lægst við 46 ára aldur (Árelía Eydís 

Guðmundsdóttir, 2107; Easterlin, 2004). Hér er meðal annars um að ræða konur sem 

hafa lengi verið óánægðar í starfi eða upplifað að þær væru á röngum vettvangi en ekki 

haft sig í að breyta um starfsvettvang, ýmist vegna krafna úr samfélaginu um að konan 

eigi að sinna börnum og/eða ekki viljað raska fjárhagsörygginu um of fyrir einhvern 

draum. Á þessu tímaskeiði, áður en þær gera breytingar, er því skiljanlegt að líðan þeirra 

sé ekki góð. Þetta hefur sterka hliðstæðu við þessa rannsókn en viðmælendur töluðu um 

hvernig þær  vildu ekki breyta um starfsvettvang fyrr en eftir að börnin væri orðin eldri 

eða jafnvel uppkomin því þær vildu ekki raska fjárhagsöryggi fjölskyldunnar. Einnig 

komu fram mjög jákvæðar tilfinningar og léttir meðal viðmælenda eftir 

starfsbreytinguna og allar upplifðu þær sig frjálsari í einhverjum skilningi. Algengt er að 

fólk á miðjum aldri gangi í gegnum ákveðið tómarúm áður en það fer að hreinsa burtu 

óþarfa þætti í lífi sínu (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2017). Þetta viðfangsefni kom upp 

meðal viðmælenda en þær höfðu blendnar tilfinningar varðandi starfsbreytingar þegar 

þeir gengu í gegnum hana og fannst þær jafnvel vera að kveðja hluta af sjálfri sér. Út frá 

kenningu Krumboltz má áætla að konur sæki síður í mjög viðamikinn starfsframa því 

þær hafi verið félagslega skilyrtar til að gefa sig meira að fjölskylduábyrgðum 

(Duckworth, 2016) en nokkrir viðmælenda vildu meina að fjölskylduábyrgðir hefðu tafið 

þær til að fylgja draumi sínum og tjáðu sig jafnvel um að frelsi þeirra hafi aukist þegar  

dró úr fjölskylduábyrgðum. 

Rannsókn O'Neil og Bilimoria, (2005) leiddi í ljós að skipta megi starfsþróunarferli 

kvenna niður í þrjú aldurstengd þroskastig. Þriðja stigið einkennist af því að vilja gefa til 

baka af því þýðingarmikla starfi og reynslu sem liggur að baki starfsframa þeirra en þá 

eru þær gjarnan á aldrinum 46-60 ára. Þetta einkenndi nokkra viðmælendur 

rannsóknarinnar en þær tjáðu sig um þörfina til að gefa til baka og að starf þeirra hefði 

tilgang eða þýðingu. 

5.3 Framtíðarsýn 

Margir viðmælendur höfðu það viðhorf að þær vildu ekki hætta að vinna, mögulega má 

útskýra það með því að þær hafa tekið skref til breytinga og eru því enn ástríðufullar til 

starfs síns og sjá framtíðina fyrir sér á með það í huga. Hefðbundnar 
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starfsþróunarkenningar hafa gjanan skilgreint miðjan aldur sem tímabil stöðugleika og 

stöðnunar í undirbúningi við að hætta störfum (Super, 1957) en nýlegri rannsóknir 

benda til þess að þetta eigi ekki við um konur og sé þær þvert á móti mjög virkar á 

miðjum aldri (Roberts og Friend, 1998). Fimm af átta viðmælendum tóku sterklega til 

orða í þá átt að eftirlaun væru ekki á dagskrá, hinar þrjár voru meira á því að hætta að 

vinna á tilteknum aldri en þá myndu hins vegar áhugamál, fjölskyldan og önnur 

gæluverkefni taka við. Auk þess voru þær flestar með skýra sýn um hvernig þær hugðust 

viðhalda og auka þekkingu sína.  

5.4 Rannsóknarspurning 

Hér verður rannsóknarspurning dregin fram og henni svarað út frá niðurstöðum 

rannsóknar.  

 Hvaða þættir leiða til þess að konur á miðjum aldri venda sínu kvæði í kross 
og skipta um starfsferil?  

Það er óhætt að segja að viðmælendur þessarar rannsóknar upplifa starfsbreytingu með 

ólíkum hætti. Þó voru til staðar ýmis sameiginleg einkenni í reynslu þeirra.  

Mikilvægt er að bera kennsl á þær hindranir sem liggja í vegi fyrir konum við að ná 

árangri á starfsferli en þannig er hægt að bjóða upp á betri tækifæri fyrir þær til 

starfsþróunar út frá þeirra þörfum (Khilay, 2010). Þetta gerir það að verkum að 

skipulagsheildir geta einnig fengið mun meira út úr þessum hópi starfsmanna.  

Viðmælendur rannsóknarinnar höfðu alla jafna jákvæð viðhorf gagnvart 

starfsbreytingu sinni og töldu hana hafa verið rétta ákvörðun. Ýmislegt í 

vinnuumhverfinu, á þeirra fyrri starfsvettvangi, hafði fælandi áhrif, s.s. karllæg gildi og 

vinnustaðamenning. Þetta er greinilega eitthvað sem vert er að rannsaka betur og þá 

sérstaklega í ljósi þess að megnið af viðmælendum voru stjórnendur.  

Greina mátti ríka þörf meðal þeirra  kvenna sem rætt var við að breyta til 

breytinganna vegna og þar af leiðandi skipti vinnuumhverfið ekki öllu máli. Starfsþróun 

er því mikilvæg fyrir þessar konur og gefur vísbendingu um að skipulagsheildum myndi 

gagnast að huga sérstaklega vel að starfsþróunarmöguleikum fyrir konur sem eru að 

nálgast miðjan aldur.  
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Lokaorð 

Mikil tækifæri leynast til að nýta þann kraft sem konur virðast öðlast upp úr miðjum 

aldri og því mikilvægt fyrir skipulagsheildir að missa þær ekki inn á annan starfsvettvang. 

Það gæti reynst skipulagsheildum falinn fjársjóður að notfæra sér þann kraft.  Mýtur 

sem segja að konur á miðjum aldri séu orðnar geðstirðar og  bitrar segja aðeins hálfa 

söguna. Það eru gjarnan konur sem hafa bugast vegna óásættanlegs vinnuumhverfis og 

hafa ekki haft kjarkinn til að breyta um starf. Viðmælendur þessarar rannsóknar eiga 

það sameiginlegt að hafa öðlast kjark til að breyta um starfsvettvang og njóta góðs af 

því. Þær lýsa meiri vellíðan og upplifa meira frelsi eftir starfsbreytingu.  

5.5 Takmarkanir og framtíðarrannsóknir 

Rannsakandi er ekki á miðjum aldri sjálf og gæti það leitt til takmarkaðs skilnings á því 

hvað viðmælendur og aðrar konur á miðjum aldri ganga í gegnum á vinnumarkaði sem 

og í einkalífinu. Þessi takmarkaði skilningur gæti hafa leitt til þess að einhver tækifæri til 

að skoða fleiri fleti innan reynslu þessara kvenna hafi farið forgörðum.  

Athyglisvert væri að gera sambærilega rannsókn á konum á miðjum aldri sem breytt 

hafa um starfsvettvang vegna utanaðkomandi þrýstings, þ. e. hafi verið látnar fara eða 

hafi misst starf sitt vegna samdráttar innan skipulagsheilda. Áhugavert væri að sjá hvort 

og þá hvernig þær upplifa reynslu sína ólíkt viðmælendum þessarar rannsóknar sem 

upplifðu meðal annars aukið frelsi og  sterkari sjálfsmynd í kjölfar starfsbreytinganna.  

Einnig væri áhugavert að rannsaka betur tengslin milli vinnustaðamenningar og lægra 

hlutfalli kvenna í stjórnunarstöðum en það komu fram vísbendingar um slík tengsl í 

rannsókn þessari. 
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Hildur Kristín Einarsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson. (2008). Fagur fiskur í sjó: 
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rannsókna. Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Stewart, G. L. og Brown, K. G. (2009). Human resource management: linking strategy to 

practice. Hoboken: John Wiley & Sons. 

Strauss, A. L. og Corbin, J. M. (1998). Basics of qualitative research - Grounded theory 

procedures and techniques (2. útgáfa). Thousand Oaks: SAGE Publications.  

Strenger, C. og Ruttenberg, A. (2008, Feb 2008). The Existential Necessity of Midlife 

Change. Harvard Business Review, 86, 82-90.  

Stum, D. L. (1999). Workforce commitment: Strategies for the new work order. Strategy 

& Leadership, 27(1), 4-7.  

Super, D. E. (1957). The psychology of careers: An introduction to vocational 

development. New York: Harper.  

Super, D. E. (1980). A life-span, life-space approach to career development. Journal of 

vocational behavior, 16(3), 282-298.  

Surrey, J. L. (1991). The ‘self-in-relation’: a theory of women’s development. Í J. V. 
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