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Útdráttur 

Leitin að draumastarfinu er ekki auðveld. Hún er þó verkefni sem við viljum glíma við, 

því flesta langar til að finna áhugavert starf sem er hentar áhugasviði og hæfileikum 

sínum. Heppilegt er ef hægt væri að fá vísbendingar um hvaða þættir auka möguleika 

okkar á að fá starf sem við höfum áhuga á. Í ritgerðinni er skoðað hvort ákveðnir þættir 

séu vænlegir til þess. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er atvinnuhæfni meistaranema sem útskrifast hafa úr 

stjórnunartengdu námi við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Markmið verkefnisins er 

tvíþætt, annars vegar að gera yfirlit yfir hvað atvinnuhæfni er og lýsa fræðilegri 

umfjöllun um hugtakið og tengd atriði. Hins vegar að framkvæma rannsókn á 

atvinnuhæfni, gera grein fyrir niðurstöðunum og ræða þær út frá íslenskum aðstæðum. 

Efnahagshrunið árið 2008 hefur haft í för með sér stóraukið atvinnuleysi og skert 

tækifæri til starfsþróunar og sett svip sinn á íslenskt vinnuumhverfi og samfélagið í heild 

sinni.  

Höfundur notar samspil eigindlegrar og megindlegar aðferðafræði, rýnihóp annars 

vegar og spurningalista hins vegar. Leitast var við að svara rannsóknarspurningum er 

snúa að atvinnu að námi loknu (1), mati þátttakenda á almennum og stuðnings þáttum 

atvinnuhæfni (2) og síðan hvort finna megi tengsl á milli almennu þátta og 

stuðningsþáttanna. (3). Rannsóknin byggir að hluta á rannsókn Rothwell, Herbert og 

Rothwell frá árinu 2008. Höfundur telur víst að ekki hafi verið framkvæmd sambærileg 

rannsókn á Íslandi áður.  

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að útskrifaðir nemendur eru 

tiltölulega fljótir að fá vinnu sem þeir telja við hæfi miðað við það nám sem þeir luku og 

atvinnuleysi er ekki mikið meðal þeirra. Þeir almennu þættir atvinnuhæfni sem eru 

metnir hæst eru starfsreynsla, menntun, lærdómsgeta, persónuleiki, aðlögunarhæfni og 

framkoma og klæðnaður. Þátttakendurnir mátu almenna þætti atvinnuhæfni öðruvísi fyrir 

þá sjálfa en fyrir aðra. Ýmis tengsl fundust milli þáttanna sjálfra og við 

bakgrunnsbreytur.  

Lykilhugtök ritgerðarinnar eru atvinnuhæfni, vinnumarkaður, þekking, 

þekkingarstarfsmaður, sálfræðilegur samningur og starfsferill. 
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Abstract 

Finding one´s dreamjob is not an easy task, but is still something that we are willing to 

undertake, because most of us want to find an interesting occupation that suits our range 

of interests and our talents. Any indications of factors that will increase our possibilities 

of finding the job we are interested in would be of great assistance. In this masters thesis 

we look at factors that might prove helpful for this purpose.  

The subject of this thesis is employability. The purpose of the thesis is twofold. 

Firstly, to give an overview of the theoretical discussion on employability and define the 

concept by using conceptual analysis. Secondly, to execute a study on employability of 

graduate students of those who have graduated with a master degree from the University 

of Iceland School of Business, report the findings and discuss them in context of 

conditions in the Icelandic labour market. The meltdown of the Icelandic economy in 

2008 has caused unemployment to increase significantly, impared the labour force 

possibilities of vocational training and thus affected the conditions in the labour market 

and society as whole. 

The aim of the study, which uses mixed methods (focus group and questionnaire), 

was to answer research questions concerning employment after graduation (1), the 

participant‘s evaluation of general and supporting employbility factors (2) and to 

examine any connections that might exist between these factors (3). The study is partly 

based on Rothwell, Herbert and Rothwell’s study from 2008. The concept of 

employability has not been examined in this particular manner before in Iceland. 

The results indicate that the selected UISB1 graduate students find an appropriate 

occupation fairly soon after graduation and unemployment among them is relatively low. 

The general employability factors that receive the highest score are: Work experience, 

education, ability to learn, personality, adaptability and appearence. The participants of 

the study evaluated the factors different for themselves than for others. Various relations 

were found between the general factors themselves, and between the general and 

supporting factors.  

Key concepts are employability, labour market, knowledge, knowledge worker, 

psychological contract and career. 

 
                                                
1 University of Iceland School of Business  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Inngangur 

Flestir vonast til að fá draumastarfið sitt einhvern tímann á starfsævinni og langar til að 

finna áhugavert starf sem er gefandi, ögrandi og hentar styrkleikum og áhugasviði þeirra. 

Hvernig má undirbúa slíka atvinnuleit? Hvernig getum við tryggt að við séu tilbúin þegar 

tækifærin banka upp á? Eru einhverjir ákveðnir þættir sem gefa vísbendingar um hvernig 

við aukum möguleikana á að vera valin í það starf sem við sækjumst eftir? Hvernig er 

best að halda sér í fremstu röð í heimi sem virðist óskipulegur og einkennist af örum 

breytingum? 

 

Aðdragandinn að verkefninu 

Þetta meistaraverkefni er búið að hafa langan aðdraganda. Einnig hefur útfærslan breyst 

talsvert frá því að höfundur fékk hugmyndina fyrst en hana má rekja til verkefnis sem 

höfundur vann í grunnnámi sínu í vinnumarkaðsfræði við Gautaborgarháskóla árið 2003. 

Stjórnun starfsframa (e. career management) kvenna var þá í forgrunni en efnið þróaðist 

síðan yfir í að skoða starfsþróun (e. career development) út frá sjónarhorni 

einstaklingsins, ekki innan sérstaks fyrirtækis heldur yfir starfsævina. 

 Vinna við fræðilega gagnaöflun hófst sumarið 2008 meðfram námskeiðum í 

meistaranáminu. Hugmyndin að þessu verki kviknaði við lestur greinar eftir Thijssen, 

Van der Heijden og Rocco (2008) og meginhugtaksins „employability“ sem höfundur 

þýðir sem atvinnuhæfni. Thijssen og félagar benda á að ekki sé lengur hægt að gera ráð 

fyrir æviráðningum hjá fyrirtækjum heldur verði að leggja áherslu á atvinnuhæfni sem 

endist ævina (e. lifetime employability). Útgangspunktur greinar Thijssen og félaga er að 

fyrirtæki eigi stóran þátt í þróun atvinnuhæfni einstaklinga en eftir að hafa skoðað efnið 

frá mörgum hliðum þá komst höfundur að þeirri niðurstöðu að áhugaverðara væri að 

skoða atvinnuhæfni frá sjónarhorni einstaklingsins.  

 Hrun íslenska fjármálakerfisins og sú efnahagslægð sem hefur fylgt í kjölfarið 

hefur einnig haft áhrif á þróun verkefnisins. Stóraukið atvinnuleysi og skert tækifæri til 

starfsþróunar hafa sett svip sinn á íslenskt atvinnuumhverfi. Versnandi efnahagsástand 

hefur haft í för með sér aukið umrót og fækkun starfsmanna. Erfiðara er fyrir fyrirtæki að 

tryggja starfsöryggi og starfsþróun starfsmanna sinna. En fyrir utan hrun 

fjármálakerfisins og áhrif þess á vinnumarkað hefur samfélagið sjálft tekið gríðarlegum 

breytingum undanfarinn áratug og hraðinn aukist með tilkomu tæknibreytinga og 

alþjóðavæðingar. 
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Viðfangsefnið, markmið og rannsóknarspurningar 

Viðfangsefni lokaverkefnisins er rannsókn á atvinnuhæfni meistaranema í 

stjórnunartengdu námi við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Val á viðfangsefni 

stjórnaðist fyrst og fremst af áhuga höfundar á því hvaða þætti einstaklingurinn telur 

mikilvæga til að fá draumastarfið og hvernig hann heldur sér í áhugaverðu starfi alla 

starfsævina. Aðstæður höfundar hafa einnig haft mikið að segja og stendur höfundur eins 

og margir meistaranemendur frammi fyrir að þurfa og vilja finna sér áhugaverða 

framtíðar atvinnu að námi loknu.  

 Markmið ritgerðarinnar er tvíþætt, akademiskt og praktískt. Annars vegar að gera 

yfirlit yfir hvað atvinnuhæfni er og lýsa fræðilegri umfjöllun um hugtakið og tengd atriði. 

Hins vegar að framkvæma rannsókn á atvinnuhæfni, gera grein fyrir niðurstöðum hennar 

og ræða þær út frá íslenskum aðstæðum. Þýði rannsóknar eru allir meistaranemendur sem 

lokið hafa stjórnunartengdu námi við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Úrtak 

rannsóknar miðast við þá sem útskrifuðust úr fjármálum fyrirtækja, mannauðsstjórnun, 

markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum, stjórnun og stefnumótun og viðskiptafræði á 

árunum 2008 til 2010 (júní). 

 Markmið rannsóknar er að nota samspil (mixed methods) eigindlegrar 

aðferðafræði (rýnihópur) og megindlegrar aðferðafræði (spurningalisti) til að fá fram 

niðurstöður sem nota má sem grundvöll fyrir umræðu um viðfangsefnið. Höfundur setur 

fram eftirfarandi rannsóknarspurningar sem skiptast í þrjá meginflokka: 

 

1. Atvinna að námi loknu       
  a) Hver eru tengslin milli væntinga útskrifaðra meistaranema um atvinnu að 

námi loknu og rauntíma atvinnuleitar?   
      
2. Mat á þáttum atvinnuhæfni     
  b) Hvernig meta útskrifaðir meistaranemendur almenna þætti atvinnuhæfni 

þegar verið er að sækja um draumastarfið?    
        
  c) Hvaða þætti telja útskrifaðir meistaranemendur ráða mestu um atvinnuhæfni 

einstaklinga almennt?   
        

  
d) Með hvaða hætti eru útskrifaðir meistaranemendur helst að viðhalda 
atvinnuhæfni sinni? 

        
  e) Hvernig meta meistaranemendur stuðningsþætti atvinnuhæfni? 
      
3. Tengsl milli almennra þátta og stuðningsþátta atvinnuhæfni   
  f) Má finna tengsla milli almennra þátta og stuðningsþátta atvinnuhæfni? 
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Fyrri rannsóknir 

Höfundur telur víst að ekki hafi áður verið gerð sambærileg rannsókn á Íslandi. En 

nokkrir meistaranema hafa gert rannsóknir sem tengjast viðfangsefninu óbeint. 

 Guðlaug María Sigurðardóttir (2010) kannaði í MS ritgerð sinni í 

mannauðsstjórnun hvernig sálfræðilegi samningurinn væri byggður upp á vinnustöðum 

og hvort undir- og yfirmenn túlkuðu hann mismunandi. Framkvæmd var eigindleg 

rannsókn. Tekin voru viðtöl við átta einstaklinga hjá tveimur fyrirtækjum sem höfðu sagt 

upp starfi sínu á síðustu tveimur árum, en einnig voru tekin viðtöl við starfsmannastjóra 

viðkomandi fyrirtækis. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar voru að sálfræðilegi samningurinn væri ekki 

uppbyggður á markvissu ferli sem starfsmenn fara í gegnum. Yfirmenn voru ekki 

meðvitaðir um að hlúa þyrfti markvisst að sálfræðilega samningnum við starfsmenn. 

Yfirmenn tengdu samninginn við ytri aðbúnað, vinnufyrirkomulag og dagleg samskipti á 

meðan starfsmenn tengdu hann frekar við líðan og væntingar á vinnustað ásamt innri 

samskiptum. Guðlaug María bendir á mikilvægi þess að yfirmenn geri sér grein fyrir 

þeim þáttum sem skapa góðan vinnustað, svo sem vellíðan og annað er varðar samskipti, 

og geta haft verulega áhrif á afköst og afstöðu starfsmanna til vinnustaðarins. 

 Arndís Vilhjálmsdóttir (2010) skrifaði um starfstengda hvatningu í 

meistararitgerð sinni þar sem hún gerði tvær rannsóknir sem snéru að hönnun og 

forprófun Íslenska starfshvatningarlistans. Hún komst að þeirri niðurstöðu að hægt væri 

að nota niðurstöður listans til þess lýsa hópi starfsmanna án þess að ætla að spá fyrir um 

eiginleika þýðis. Sannreyna þyrfti notagildi mælitækisins á fræðilegum- og hagnýtum 

vettvangi. 

 Guðrún Lára Skarphéðinsdóttir (2008) rannsakaði í meistararitgerð sinni í 

mannauðstjórnun hvað einkenndi besta samstarfsfólkið. Framkvæmdi hún eigindlega 

rannsókn og tók viðtöl við 12 starfsmenn á þremur vinnustöðum (leikskóla, verslun og 

spítala). Helstu niðurstöður hennar voru að „sterkustu persónueiginleikar þeirra bestu 

voru orka og athafnasemi, áreiðanleiki, tilfinningalegt jafnvægi og opinn hugur“. Á 

hæfnissviði tilfinningagreindar komu sterkast fram „hæfnisvið sjálftrausts, 

tilfinningalegra sjálfstjórnar, aðlögunarhæfni og hæfnissvið bjartsýni og áhrifa“. Einnig 

kom í ljós að bestu samstarfsmennirnir höfðu helst áhrif á fyrirtækismenninguna með 

„léttleika, virkri þátttöku í starfi, virðingu og jákvæðni“.  

 Þuríður Kristjánsdóttir (2007) skoðaði í meistararitgerð sinni í mannauðsstjórnun 

hversu ánægðir stjórnendur væru með starfsfólk sitt og hvort það væri munur milli 
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fyrirtækja í opinbera geiranum og í einkageiranum. Fjallað var um hvað stjórnendur gætu 

gert til að ná því besta fram hjá starfsfólki sínu. Stjórnendur í báðum geirum voru 

almennt ánægðir með starfsfólk sitt og ekki fannst marktækur munur á svörum hópanna. 

 Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir (2004) fjallar um í meistararitgerð sinni í stjórnun og 

stefnumótun um áhrif stjórnunarstíls og trúar yfirmanna á eigin stjórnunarfærni á viðhorf 

undirmanna til starfs síns og sálfélagslegs vinnuumhverfis. Hún lagði fyrir spurningalista 

á 9 vinnustöðum; 5 fyrirtækjum og 4 stofnunum. Alls svöruðu 472 einstaklingar, 76 

yfirmenn og 396 undirmenn þeirra. Helstu niðurstöður hennar voru að trú yfirmanna á 

stjórnunarfærni þeirra hafði lítið forspágildi fyrir viðhorf undirmanna og að yfirmenn 

töldu sig að jafnaði hafa til að bera meiri umbreytingastjórnunarstíl en undirmenn þeirra 

gerðu. Einnig kom í ljós að sjálfstrú og sjálfstraust stjórnenda hefðu jákvæð áhrif á 

viðhorf undirmanna jafnvel þó raunveruleg færni væri ekki til staðar.  

 Viðfangsefnið atvinnuhæfni hefur verið lítið sem ekkert rannsakað á Íslandi og 

má segja að höfundur sé á ferðlagi um ónumið land. Finna má marga rannsóknarverða 

fleti á viðfangsefninu en höfundur ákvað að sjónarhorn einstaklingsins væri 

áhugaverðast. 

 Í næsta hluta verður gerð grein fyrir lykilhugtökum og síðan farið yfir hvernig 

ritgerðin er uppbyggð í meginatriðum. 
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Helstu lykilhugtök 

Hugtakið vinnumarkaður er mikið notað í ritgerðinni, og er hann skilgreindur sem 

vettvangur atvinnurekanda og launafólks þar sem ríkja ákveðnar leikreglur sem settar eru 

með lögum og kjarasamningum og fjalla um gagnkvæmar skyldur aðila 

vinnumarkaðarins. Hugtakið er margvítt þar sem hægt er að tala um almennan 

vinnumarkað annars vegar og opinberan vinnumarkað hins vegar. Einnig má má skipta 

honum í innri og ytri vinnumarkað. Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er gerð nánari grein fyrir 

þessum mismunandi skilgreiningum. 

 Önnur lykilhugtök eru þekking, þekkingarstarfsmaður og sálfræðilegur 

samningur. Þekkingu má skilgreina sem ákveðinn skilning sem menn öðlast í gegnum 

reynslu eða upplifun. Hún á alltaf upptök sín hjá einstaklingnum. Þekkingarstarfsmaður 

er starfsmaður sem býr yfir sérþekkingu og er álitin verðmæt auðlind innan 

skipulagsheildarinnar. Sálfræðilegur samningur er skilgreindur sem óformlegt óyrt loforð 

um hvað atvinnurekandi lofar og hvað starfsmaður gerir í staðin, en er ekki skráð 

formlega í starfssamningi. Farið verður nánar yfir þessi atriði í öðrum kafla 

ritgerðarinnar. 

 Mikið hefur verið skrifað um atvinnuhæfni í fræðunum undanfarin 15 til 20 ár, en 

hugtakið er þó eldra. Er það notað um einstaklinga sem vilja bæta stöðu sína á 

vinnumarkaði, bæði þá sem hafa atvinnu og þá sem eru án atvinnu en í atvinnuleit. Víð 

skilgreining á atvinnuhæfni felur í sér færni, getu og vilja einstaklingsins til að nýta 

hæfileika sína á vinnumarkaði á þann hátt sem er líklegur til að skila árangri miðað við 

aðstæður og forsendur viðkomandi. Um er að ræða afstætt hugtak sem er háð lögmálum 

framboðs og eftirspurnar á vinnumarkaði, því er nauðsynlegt að skilgreina það vítt og 

taka með innri og ytri þætti. Þröng skilgreining á atvinnuhæfni er hæfileiki 

einstaklingsins annað hvort að halda í vinnuna sem hann hefur eða fá vinnuna sem hann 

hefur áhuga á. Í kafla þrjú má finna ýtarlegri hugtakagreiningu,ásamt yfirlit yfir þróun 

hugtaksins atvinnuhæfni og helstu líkön sem skipta máli fyrir rannsóknarspurningar 

ritgerðarinnar. 
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Heildaruppbygging ritgerðarinnar 
Mynd: Helga Rún Runólfsdóttir, 2011 

 
Mynd 1. Uppbygging meistaraverkefnis. 

 

Verkefnið skiptist í þrjá hluta. Mynd 1 sýnir hvernig uppbygging þess er hugsuð í 

meginatriðum. Fyrsti hluti verkefnisins, fræðilegi hlutinn, telur þrjá kafla. Í fyrsta kafla er 

fjallað stuttlega um vinnumarkaðinn, bæði almennt og síðan sérstaklega um íslenskan 

vinnumarkað til að gera grein fyrir samhenginu sem um ræðir og því umhverfi sem 

þátttakendurnir, meistaranemendurnir, lifa í. Annar kafli fjallar um 

þekkingarstarfsmanninn og þær breytingar sem hafa orðið á hinum sálfræðilega samningi 

og hvaða afleiðingar þær hafa á atvinnuhæfni. Þriðji kafli fræðilega hlutans kemur síðan 

að kjarna ritgerðarinnar og meginviðfangsefni. Þar er sett fram ítarleg greining á 

hugtakinu atvinnuhæfni ásamt því að gerð er grein fyrir helstu líkönum fræðimanna. 

Annar hluti verkefnisins snýr að rannsókninni sem höfundur framkvæmdi og gerð er 

grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notuð var. Síðan er farið yfir niðurstöður 
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rannsóknarinnar, fyrst eigindlegar og síðan megindlegar. Þriðji hlutinn hefur að geyma 

framlag höfundar þar sem rannsóknarspurningum er svarað og þær ræddar ásamt að gera 

grein fyrir helstu takmörkunum og frekari rannsóknum. Verkefnið endar síðan á 

lokaorðum höfundar, heimildaskrá og viðaukum, sem eru þrír. 

 Höfundur hefur fundið fyrir miklum meðbyr þegar hún hefur rætt efnið við aðila á 

þessu fræðasviði innan háskólans og við aðila á vinnumarkaði. Um áhugavert sjónarhorn 

er að ræða og má gera ráð fyrir að mikilvægi þess sé töluvert, sérstaklega í ljósi þess að 

viðfangsefnið hefur ekki verið mikið rannsakað hér á landi. Samfélagsbreytingar 

undanfarinna ára og þær breytingar sem má gera ráð fyrir að verði á næstu árum hafa í 

för með sér grundvallarbreytingu á uppbyggingu starfsferla og sambandi starfsmanna og 

atvinnurekanda. Því getur skipt máli að þekkja og skilja eigin atvinnuhæfni. 

 En hefjum þá leikinn og byrjum á umfjöllun um vinnumarkaðinn. 
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1 Vinnumarkaðurinn 

 

Í kaflanum verður farið yfir atriði er tengjast vinnumarkaðinum annars vegar almennt og 

hins vegar hvernig hann er á Íslandi. Almenni hlutinn leggur megináherslu á hvernig má 

skilgreina vinnumarkað og önnur atriði er tengjast atvinnu. Í hlutanum um íslenskan 

vinnumarkað verður gert grein fyrir atriðum er varða sveigjanleika vinnumarkaðarins, 

atvinnuþátttöku og fjölda starfandi, menntunarstig, atvinnuleysi og skiptingu starfsstétta. 

Tölur kaflans byggja á vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands sem byggir á 

alþjóðlegum stöðlum og skilgreiningum.  

 

1.1 Vinnumarkaðurinn almennt 

Flestir einstaklingar verja stórum hluta ævinnar við vinnu og má segja að í hinum 

vestræna heimi megi líta á vinnu sem tákn um persónulegt virði einstaklinga. Vinnan 

veitir einstaklingi tiltekna stöðu, fjárhagslega umbun og oftar en ekki hjálpar hún honum 

við að gera sér grein fyrir hæfileikum sínum. Hvernig vinna er metin og hvað telst vera 

vinna er háð sértækum félagslegum kringumstæðum. Þetta sést best þegar einstaklingur 

verður atvinnulaus, því fylgir mjög neikvæður félagslegur stimpill (Grint, 1998). 

 Hugtakið vinnumarkað má skilgreina sem vettvang atvinnurekanda og launafólks 

þar sem ríkja ákveðnar leikreglur sem eru settar með lögum og kjarasamningum sem 

fjalla um gagnkvæmar skyldur aðila vinnumarkaðarins. Vinnumarkaði er oft skipt í 

almennan vinnumarkað annars vegar, þar sem starfa fyrirtæki í eigu einkaaðila og 

hlutafélög og opinberan vinnumarkað þar sem eru félög, fyrirtæki og stofnanir í eigu 

ríkisins og sveitafélaga (Þjóðskrá Íslands, e.d.). Ekki gilda alltaf sömu lögmál, reglur og 

hefðir á þessum vinnumörkuðum. 

 Vinnumarkaðurinn skiptist síðan í innri vinnumarkað annars vegar, þar sem 

starfsmenn geta náð framgangi innan fyrirtækja, og ytri vinnumarkað hins vegar, þar sem 

einstaklingar geta skipt um störf milli fyrirtækja (Ingi Rúnar Eðvarðsson, e.d.). 

 

1.2 Íslenskur vinnumarkaður 

Íslenskt samfélag hefur á tiltölulega skömmu tíma þróast frá því að vera frumstætt 

bændasamfélag yfir í að verða tæknivætt þjónustusamfélag (Seðlabanki Íslands, 2010a). 
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Íslenskur vinnumarkaður stjórnast eins og aðrir markaðir af lögmálum framboðs og 

eftirspurnar þar sem einstaklingar bjóða starfskrafta sína gegn borgun og atvinnurekendur 

leita eftir vinnuafli til að ráða gegn launagreiðslu (Ingi Rúnar Eðvarðsson, e.d.; Clarke, 

2008). Tölur í þessum kafla byggja á vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands sem 

byggir á alþjóðlegum stöðlum og skilgreiningum. Í úrtökuramma rannsóknar 

Hagstofunnar eru allir íslenskir og erlendir ríkisborgarar á aldrinum 16 til 74 ára sem 

skráðir eru í þjóðskrá og með lögheimili á landinu. Nettóúrtak ársins 2010 var 15.127 

manns og svarhlutfallið 82,6 prósent. Til vinnuaflsins teljast þeir sem eru starfandi (í 

fullu starfi og hlutastarfi) og þeir sem eru atvinnulausir eða í atvinnuleit (Hagstofa 

Íslands, 2011) 

 

1.2.1 Atvinnuþátttaka og fjöldi starfandi 

Íslenskur vinnumarkaður er afar smár í alþjóðlegum samanburði en árið 2010 voru að  

jafnaði 180.900 manns á vinnumarkaði. Þar af voru 167.300 starfandi og 13.700 án vinnu 

og í atvinnuleit (Hagstofa Íslands, 2011).  

 
Tafla 1. Atvinnuþátttaka árið 2010 skipt eftir kyni, menntun, aldri og svæði. 

Atvinnuþátttaka 81%     
Skipting: Heildar % Í fullu starfi* 

Karlar 84,4% 85,9% 
Konur 77,6% 62,2% 

Háskólamenntaðir 91,1% 80,6% 
Starfs- og framhaldsmenntaðir 82% 77,2% 

Grunnmenntaðir 74% 65,9% 
16 til 24 ára 74,1% 49,1% 
25 til 54 ára 89,4% 80,7% 
55 til 74 ára 66,2% 74% 

Reykjavík 79,9% 72,6% 
Nágrenni Reykjavíkur 83,1% 76% 

Önnur svæði 80,8% 75,5% 
 
*Í fullu starfi teljast þeir sem eru starfandi og vinna 35 stundir eða meira á viku. 

Heimild: Hagstofa Íslands (2011) 

 

Árið 2010 mældist atvinnuþátttaka, það er hlutfall starfandi og atvinnulausra af 

mannfjölda 16-74 ára, á íslenskum vinnumarkaði 81 prósent. Hlutur starfandi var tæplega 

75 prósent af mannfjölda 16-74 ára og atvinnuleysi sem hlutfall af vinnuafli 7,6 prósent. 

Rúmlega 42 þúsund manns á aldrinum 16 til 74 ára voru að meðaltali utan 
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vinnumarkaðar árið 2010, þar af var tæplega 16 prósent karla og rúmlega 22 prósent 

kvenna. Rúmlega 31 prósent sögðust vera námsmenn og tæplega 26 prósent á 

eftirlaunum (Hagstofa Íslands, 2011). Tafla 1 sýnir nánari skiptingu. 

 Árið 2010 var atvinnuþátttaka mest meðal fólks sem hefur lokið háskólamenntun 

rúmlega 91 prósent samanborið við tæplega 82 prósent þátttöku hjá fólki með starfs- eða 

framhalds menntuðum og 74 prósent hjá þeim sem höfðu grunnmenntuðum eða minna. 

Mun algengara er að karlar séu í fullu starfi (86 prósent) en konur (62 prósent). Skoðað 

eftir aldri þá var hlutfall starfandi í fullu starfi hæst í hópnum 25 til 54 ára tæplega 81 

prósent, samanborið við 74 prósent í aldurshópnum 55 til 74 ára og tæplega 50 prósent 

hjá aldurshópnum 16 til 24 ára. Hlutfall stafandi í fullu starfi var hæst meðal 

háskólamenntaðra tæplega 81 prósent samanborið við rúmlega 77 prósent hjá starfs- og 

framhaldsmenntuðum og tæplega 66 prósent hjá einstaklingum sem höfðu eingöngu 

grunnmenntun (Hagstofa Íslands, 2011). 

 

1.2.2 Menntunarstig 

Ísland tilheyrir hinum vestræna menningarheimi þar sem ríkir sterk vinnumenning og 

menntunarstig hefur aukist. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því samspili sem á sér 

stað milli menntunarstigs og stærð vinnumarkaðar.  

 Einstaklingum stendur til boða að fara að minnsta kosti fjórar mismunandi leiðir 

inn á vinnumarkaðinn og út af honum aftur. Mynd 2 sýnir hvaða leiðir eru í boði. Stærð 

árganga, hvaða leið einstaklingar velja og aðstæður í þjóðarbúskapnum hafa áhrif á stærð 

vinnuaflsins hverju sinni. Ef einstaklingurinn velur leið a þá fer hann beint inná 

vinnumarkaðinn eftir grunnmenntun. Ef leið b er valin þá fer viðkomandi fyrst í 

framhalds- iðn- eða menntaskóla og síðan inná vinnumarkaðinn. Leið c er sú lengsta og 

felur í sér að eftir framhalds- eða menntaskóla þá liggur leiðin í háskóla þar sem 

viðkomandi ver að minnsta kosti þremur árum áður en hann fer inná vinnumarkaðinn. 

Leið d felur í sér að farið er aftur í skóla eftir að eftirlaunaaldri er náð. 
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Mynd: Helga Rún Runólfsdóttir, 2011. 

 
Mynd 2. Samspil menntunar og vinnumarkaðar 

Eins og brotnu örvarnar sýna geta einstaklingar valið að koma tímabundið inná 

vinnumarkaðinn meðan á námstíma stendur eða farið á milli menntunarstiga allt eftir 

aðstæðum hvers og eins.  

Fjöldi háskólamenntaðra (ISCED 5 og 6) einstaklinga hefur aukist jafnt og þétt 

frá árinu 19912 til ársins 2010 samanborið við fjölda þeirra sem hafa einungis 

grunnmenntun (ISCED 1 og 2) og starfs- og framhaldsmenntun (ISCED 3 og 4) 

(Hagstofa Íslands, 2011). Mynd 3 sýnir hvernig vinnuaflið skiptist eftir menntun. 

 
Mynd 3. Vinnuafl eftir menntun árin 1991, 1995, 2000, 2005 og 2010. 

                                                
2 Vinnumarkaðskönnun Hagstofu Íslands hefur verið gerð frá árinu 1991 
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Árið 2010 var þriðjungur vinnuaflsins einungis með grunnmenntun, tæplega 40 prósent 

með starfs- og framhaldsmenntun og tæplega 30 prósent með háskólamenntun. Hlutfall 

vinnuaflsins sem hefur eingöngu grunnmenntun og hlutfall þeirra sem hefur starfs- og 

framhaldsmenntun lækkaði um 8 til 9 prósentustig frá árinu 1991 til ársins 2010 en hlutur 

háskólamenntaðra jókst á sama tíma um rúmlega 17 prósentustig. Á þessum árum 

fjölgaði vinnuaflinu um tæplega þriðjung eða rúmlega 40 þúsund (Hagstofa Íslands, 

2011a). 

 

1.2.3 Skipting starfsstétta 

Gera má ráð fyrir að meistaranemar í Viðskiptafræðideild í fjármálum fyrirtækja, 

mannauðsstjórnun, markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum, stjórnun og stefnumótun og 

viðskiptafræði séu að mennta sig til að verða mögulega stjórnendur eða sérfræðingar.  

 Árið 2010 voru starfsstéttirnar, flokkað samkvæmt ÍSTARF95, stjórnendur og 

embættismenn og sérfræðingar 30 prósent af vinnuaflinu. Tæknar og sérmenntað 

starfsfólk 27 prósent en skrifstofufólk fimm prósent. Þjónustu- og verslunarfólk voru 

næst stærsti hópurinn með 20 prósent hlutfall en stærsti hópurinn eru aðrar starfsstéttir 

(Hagstofa Íslands, 2011b). Mynd 4 sýnir hlutfallslega skiptingu. 

 

 
Mynd 4. Starfsstéttir árið 2010 
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Tafla 2 sýnir fjölda einstaklinga eftir starfsstéttum og hvernig þróunin hefur verið frá 

1991. Þegar árin 1991, 2000 og 2010 eru borin saman þá kemur í ljós að stjórnendum, 

sérfræðingum og sérmenntuðu starfsfólki hefur fjölgað talsvert. 

 
Tafla 2. Fjöldi starfandi eftir starfsstéttum ÍSTARF95 árin 1991, 2000 og 2010. 

 1991 2000 2010 
Stjórnendur og embættismenn 11.500 9.900 14.600 
Sérfræðingar 16.200 21.300 35.200 
Sérmenntað starfsfólk 15.300 22.000 29.500 
Skrifstofufólk 13.400 13.900 8.700 
Þjónustu- og verslunarfólk 25.700 32.200 34.400 
Bændur og fiskimenn 11.500 10.300 7.500 
Iðnaðarmenn 23.100 24.200 20.000 
Véla- og vélgæslufólk 8.400 10.600 7.700 
Ósérhæft starfsfólk 11.800 12.000 9.700 

Heimild: Hagstofa Íslands, 2011b 

 

Samkvæmt ÍSTARF95 flokkast undir stjórnendur og embættismenn þær starfsstéttir þar 

sem viðfangsefnin felast í að ákveða og framkvæma stefnu hins opinbera. Ennfremur 

flokkast þar undir starfsstéttir sem vinna við áætlanagerð, samhæfingu á stefnu og 

stjórnun og starfsemi einkafyrirtækja, samtaka eða stofnana. Undir bálkinn sérfræðingar 

flokkast starfsstéttir sem krefjast sérfræðilegrar þekkingar og reynslu á sviði hug- og 

raunvísinda og felast viðfangsefnin í að auka þá þekkingu sem fyrir er með notkun 

vísindalegra hugtaka og kenninga til að leysa vandamál. Þriðji bálkurinn telur einnig þær 

starfsstéttir þar sem krafist er tæknilegrar þekkingar og reynslu á sviði hug- og 

raunvísinda. Nöfn hinna bálkanna útskýra sig að mestu leyti sjálf (Hagstofa Íslands, 

1994). 
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Tafla 3 sýnir fjölda starfandi eftir starfsstéttum ÍSTARF95 skipt eftir kyni frá árinu 2005 

til ársins 2010. 

 
Tafla 3. Fjöldi starfandi eftir starfsstéttum ÍSTARF95 skipt eftir kyni. 

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Stjórnendur og 
embættismenn 

Karlar 8800 10300 11700 11500 11200 9600 

Konur 3300 4300 5000 5700 5700 5000 

Sérfræðingar Karlar 13100 14300 15200 17300 15700 14100 
Konur 14800 15400 15800 18300 19100 21200 

Tæknar og 
sérmenntað 
starfsfólk 

Karlar 11100 10300 11100 11200 11400 12500 

Konur 14600 15800 17400 18200 18100 17000 

Skrifstofufólk Karlar 1900 2400 1800 2200 1700 1600 
Konur 10500 10100 10200 8400 7600 7100 

Þjónustu- og 
verslunarfólk 

Karlar 11000 12300 13900 14000 13100 13400 

Konur 21300 21300 22600 21400 19500 21000 
Aðrar 

sérhæfðar 
starfsstéttir 

Karlar 33400 35400 34500 34300 30200 31100 

Konur 5100 4700 4000 3800 3900 4000 

Ósérhæft 
starfsfólk 

Karlar 6300 7100 8400 6600 5100 4900 

Konur 6000 5900 5700 5800 5500 4800 

Alls Karlar 85600 92100 96600 97100 88400 87200 

Konur 75600 77500 80700 81600 79400 80100 
 Alls 161200 169600 177300 178700 167800 167300 

Heimild: Hagstofa Íslands, 2011b 

 

Undir aðrar sérhæfðar starfsstéttir falla bændur og fiskimenn, iðnaðarmenn, véla- og 

vélgæslufólk. Einnig er áhugavert að skoða kynjaskiptinguna í þeim starfsstéttum sem 

valdir meistaranemar eru líklegast að leita sér að vinnu. 

 
        Heimild: Hagstofa Íslands, 2011b. 

 

Mynd 5. Starfsstéttin stjórnendur og embættismenn 
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Mun fleiri karlar eru í starfsstéttinni stjórnendur og embættismenn en konur. Fjöldi karla 

varð mestur árið fyrir hrun en þeim hefur fækkað síðan og voru þeir færri árið 2010 en 

árið 2006. Konum fjölgaði hins vegar árið 2008 en þeim fækkaði síðan árið 2010 þegar 

voru orðnar jafnmargar og árið fyrir hrun (sjá mynd 5) 

Þegar starfsstéttin sérfræðingar er skoðuð kemur í ljós annað hlutfall karla og 

kvenna. Fleiri konur en karlar eru í þessari starfsstétt og hefur konum fjölgað frá árinu 

2008 á meðan körlum hefur fækkað eins og mynd 6 sýnir. 
       Heimild: Hagstofa Íslands, 2011b 

 

 

1.2.4 Atvinnuleysi 

Atvinnuleysi mældist 7,6 prósent samkvæmt vinnumarkaðskönnun Hagstofu Íslands árið 

2010, en 8,1 prósent eins og það er skráð hjá Vinnumálastofnun.3 Mynd 7 sýnir þróun 

fjölda atvinnulausra á tímabilinu 2005 til 2010. Efnahagshrunið árið 2008 gjörbreytti 

aðstæðum á vinnumarkaði og hafði í för með sér að atvinnuleysi jókst verulega. 

Atvinnuleysi sem hafði verið á bilinu 2,6 til 3 prósent á árunum 2005 til 2008 jókst í 7,6 

prósent árið 2010. Meðalfjöldi atvinnulausra jókst úr 1.632 árið 2007 í 13.700 árið 2010 

(Hagstofa Íslands, 2011; Vinnumálastofnun, 2011). 

 

 

 

                                                
3 Samkvæmt skilgreiningu vinnumarkaðskönnunar Hagstofunnar telst sá atvinnulaus sem er í atvinnuleit og 
getur hafið störf innan tveggja vikna. Tölur Vinnumálastofnunar byggjast hins vegar á 
atvinnuleysisskráningu vinnumiðlana. 
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Heimild: Hagstofa Íslands, 2011c 

 

 

Sé atvinnuleysi skoðað eftir menntun árin 1994, 2002 og 20104 (sjá mynd 8) sést að öll 

árin er hlutfall þeirra sem hafa eingöngu grunnmenntun mun hærra meðal atvinnulausra 

en hlutfall þeirra af vinnuaflinu en dregið hefur úr þessum mun. Þessu er hins vegar öfugt 

farið meðal þeirra sem eru með starfs- og framhaldsmenntun og háskólamenntun. 

Hlutfall þeirra er mun lægra öll árin meðal atvinnulausra en af vinnuaflinu en dregið 

hefur úr muninum. Til dæmis var hlutfall atvinnulausra sem hefur starfs- og 

framhaldsmenntun árið 2010 nánast það sama og hlutfall hópsins af vinnuaflinu. 

 
         Heimild:Hagstofa Íslands, 2011c 

 
Mynd 8. Hlutfalli af vinnuafli og hlutfall af atvinnulausum eftir menntunarstigi. 

                                                
4 Árin 1994, 2002 og 2010 eru valin, því þau ár varð atvinnuleysi hvers samdráttarskeiðs mest.  
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1.2.5 Sveigjanleiki 

Sveigjanleiki íslensks vinnumarkaðar hefur verið talsvert í umræðunni eftir 

efnahagshrunið haustið 2008 og hafa fræðimenn velt fyrir sér hvort sveigjanleiki íslensks 

vinnumarkaðar geti komið í veg fyrir langvinnt atvinnuleysi hér á landi (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, fyrirlesari). Sveigjanleika má skipta í innri, það er sveigjanleika innan 

fyrirtækja og síðan ytri sveigjanleika á markaðnum almennt. 

Innri sveigjanleika má skilgreina sem þegar „stjórnendur skipuleggja starfsemi 

fyrirtækisins á þann hátt að innra skipulag endurspeglar ytri aðstæður“ (Árelía Eydís 

Guðmundsdóttir, 2002, bls. 23). Sveigjanleiki er talinn vera hugmyndafræðileg andstæða 

við regluveldi, þar sem helsti ókosturinn sé seinagangur og skriffinnska (Daft, 1998). 

Nánar tiltekið er um ræða að fyrirtæki nýti starfsfólk og tækni til að geta brugðist skjótt 

við breyttu umhverfi á sem skjótastan máta. 

 Katrín Ólafsdóttir (2008) fjallar um ytri sveigjanleika í grein sinni Er íslenskur 

vinnumarkaður sveigjanlegur? og kemst að þeirri niðurstöðu að íslenski 

vinnumarkaðurinn sé sveigjanlegur samkvæmt mælikvörðum er snúa að 

kjarasamningum, atvinnuþátttöku og atvinnuleysi. Bendir hún jafnframt á að „á 

fullkomnlega sveigjanlegum vinnumarkaði vinna markaðsöflin að því að halda 

atvinnuleysi í lágmarki öllum stundum og vinnuafl flyst þangað sem þess er þörf“ (bls. 

8). 

 Í Peningamálum Seðlabanka Íslands frá maí 2010 kemur fram að sveigjanleiki 

vinnumarkaðarins á Íslandi hafi auðveldað aðlögun þjóðarbúskaparins eftir 

efnahagsáfallið 2008. Nánar tiltekið þá hefur dregið úr atvinnuþátttöku, vinnutími hefur 

styst og brottflutningur einstaklinga hefur verið meiri en á fyrri samdráttarskeiðum. 

Aðlögunin hefur haft í för með sér að framleiðni vinnuaflsins hefur aukist því 

heildarvinnustundum hefur fækkað töluvert meira en sem nemur samdrætti framleiðslu 

Seðlabanki Íslands, 2010b). 

 Fyrst eftir efnahagshrunið kom minnkandi eftirspurn eftir vinnuafli fram í mikilli 

fjölgun atvinnulausra en um mitt árið 2009 byrjaði að fjölga þeim sem yfirgáfu 

vinnumarkaðinn. Viðbrögðin eru líkt og áður mismunandi eftir aldurshópum. 

Sveigjanleiki vinnumarkaðarins birtist í að Íslendingar hafa flutt til og frá landinu í takt 

við eftirspurnina. Innstreymi erlends vinnuafls jók sveigjanleikann enn frekar. Fyrirtæki 

hafa dregið úr kostnaði með því að lækka starfshlutfall starfsmanna sinna í stað þess að 

grípa til uppsagna. Slíkt hefur áhrif á aðlögun eftirspurnar, leiðir til minna taps á 
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mannauði og minni kostnaðar við endurþjálfun þegar eftirspurn tekur við sér á ný. 

Samdráttur á heildarvinnutíma eftir hrun 2008 samsvarar því að fækkað hafi á 

vinnumarkaði um 28 þúsund ársverk á síðasta fjórðungi ársins 2009 (Seðlabanki Íslands, 

2010b).  

 Þrátt fyrir sveigjanleika íslensks vinnumarkaðar má gera ráð fyrir að batinn á 

vinnumarkaði verið hægur. Reinhart og Rogoff (2009) benda á að eðli áfalla skipti máli 

fyrir þróun vinnumarkaða eftir að samdráttarskeiði lýkur. Yfirleitt er talað um að atvinna 

aukist ekki aftur fyrr en þremur ársfjórðungum eftir að hagvöxtur hefur tekið við sér í 

venjulegum samdrætti og er talið að atvinnuleysi nái jafnvel ekki toppi fyrr en tveimur 

ársfjórðungum síðar. Efnahagslægðir tengdar fjármálakreppum eru alvarlegri og standa 

lengur en lægðir sem tengjast annars konar áföllum og má búast við að bati verði hægari 

(Seðlabanki Íslands, 2009). 

 Í kaflanum hefur íslenskur vinnumarkaður verið skoðaður út frá samsetningu og 

þróun síðast liðna tvo áratugi. Gerð hefur verið grein fyrir helstu lykiltölum er varða 

menntunarstig og skiptingu starfsstétta. Einnig var atvinnuleysi skoðað, bæði samsetning 

hópsins og hvernig það hefur þróast í núverandi niðursveiflu. Að lokum var fjallað um 

sveigjanleika íslensks vinnumarkaðar. 

 Næsti kafli fjallar um þekkingu og þekkingarsamfélagið. Gerð er grein fyrir 

breyttu landslagi starfsferla og hinn breytta sálfræðilega samning. Einnig verður farið yfir 

hvaða áhrif breytingarnar hafa á atvinnuhæfni þekkingarstarfsmanna. 
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2 Þekkingarstarfsmenn og hinn breytti sálfræðilegi samningur 

Í þessum kafla er fjallað um hinar ýmsu hliðar þekkingarsamfélagsins og hvaða áhrif 

hinn breytti sálfræðilegi samningur hefur á samband atvinnurekenda og 

þekkingarstarfsmanna. Gerð er grein fyrir breyttu landslagi starfsferla og hvaða 

afleiðingar breytingarnar hafa fyrir einstaklinginn og mögulega atvinnuhæfni hans.  

 

2.1 Þekking og atvinnuhæfni þekkingarstarfsmanna 

Tæknivæðing telst uppspretta og drifkraftur félagslegra breytinga (Kerr og fl., 1973, í 

Brown et al, 2003) og eru samfélög skilgreind og flokkuð eftir á hvaða stigi 

tæknivæðingar þau eru (Bell, 1976). Gjaldmiðill dagsins í dag er þekking (e. knowledge) 

sem er talin vera valdameiri og verðmætari en náttúruauðlindir, verksmiðjur eða digurt 

seðlabúnt (Stewart, 2001). Grundvallar efnahagslega auðlindin, eða framleiðslutækið, er 

hvorki fjármagn né náttúruauðlindir og vinnuafl, heldur er það og verður þekking. Nú til 

dags er aukið virði skapað með framleiðni og nýsköpun, sem verða til með notkun 

þekkingar. Því má segja að þekkingarstarfsmenn (e. knowledge worker) verði eða séu hin 

félagslega leiðandi stétt, sem veit hvernig má nýta þekkingu svo að úr verði verðmæti líkt 

og auðjöfrar vissu hvernig átti að ráðstafa fjármagni á arðbæran hátt hér áður fyrr 

(Drucker, 1993). 

 Þekking er margslungið fyrirbæri sem breytist í takt við umhverfið. Hún getur 

verið almenn, einstaklingsbundin, heildarþekking eða hlutaþekking, opinber- eða 

einkaþekking (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004). Hana má skilgreina sem ákveðinn skilning 

sem menn öðlast í gegnum nám, reynslu eða upplifun. Hún getur einnig verið óformleg 

eða formlega skráning reglna og staðreynda (Awad og Ghaziri, 2004). Í 

þekkingarsamfélaginu er einstaklingurinn í forgrunni. Þekking er ekki ópersónuleg líkt 

og peningar. Hún býr ekki í bókum, gagnagrunnum eða hugbúnaði; það eru upplýsingar. 

Þekkingin er ætíð holdi klædd, á alltaf upptök sín hjá einstaklingnum (Nonaka, 1991) og 

er búin til, borin áfram, aukin og endurbætt af honum. Manneskjur dreifa, kenna og nota 

þekkinguna en geta einnig misnotað hana vilji þeir það. Einnig má skilgreina þekkingu 

sem skilning á því sem mikilvægt er í starfsemi skipulagsheildar, til dæmis tilteknum 

lykilþáttum í starfseminni, mikilvægum atriðum í samskiptum eða aðgerðum á ákveðnu 

starfsssviði (Runólfur Smári Steinþórsson, 2000).  
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Þekkingarstarfsmaðurinn býr yfir sérþekkingu sem hann hefur aflað sér með formlegri 

menntun og lítur á sig sem sérfræðing. Hann er álitin verðmæt auðlind og er jafn 

mikilvægur skipulagsheildinni og hún honum. Þekkingin getur orðið til þess að 

þekkingarstarfsmaðurinn verður síður háður þeirri skipulagsheild sem hann starfar hjá og 

á því auðveldara með að flytja sig milli staða. Þar sem það getur reynst kostnaðarsamt 

fyrir skipulagsheild að missa starfsmann sem býr yfir verðmætri reyslu og þekkingu 

(Drucker, 2002) þarf að hlúa að þekkingarstarfsmanninum og ýta undir hollustu hans . 

 Drucker (2005) bendir á að þekkingarstarfsmenn verði að vera sínir eigin 

stjórnendur því fyrirtæki séu í raun hætt að halda utan um starfsferla (e. career) 

starfsmanna sinna. Telur hann að þekkingarstarfsmenn muni að öllum líkindum lifa 

lengur en þær skipulagsheildir sem þeir vinna hjá. Þeir verði því sjálfir að vita hvenær er 

tímabært að breyta um stefnu og hvernig þeir eigi að halda sér í vinnu allan sinn 

starfsaldur. Starfsmenn þurfi að vita sjálfir hvernig þeir eigi að þróast í starfi, hvernig 

þeir læra, hvernig þeir vinna með öðrum, hver gildi þeirra eru og hvar vinnuframlag 

þeirra nýtist best. Af þessu má álykta að mikilvægasta þekking þekkingarstarfsmanna sé 

þekkingin á þeim sjálfum.  

 Þar sem nútíma vinnumarkaður er síbreytilegur og starfsferlar slitróttari, þurfa 

starfsmenn að tryggja að þeir séu áhugaverðir starfskraftar fyrir núverandi og framtíðar 

atvinnurekendur. Sífellt fleiri fyrirtæki krefjast breiðvirkrar fagkunnáttu (e. multi-

skilling) þannig að áskorunin fyrir starfsmanninn felst í að öðlast breiðari og 

sveigjanlegri þekkingu. Einstaklingar verða að gera sitt besta við að tileinka sér 

sveigjanleika, aðlögunarhæfni og hæfni til að læra nýja hluti, því í þekkingarmiðuðu 

samfélagi munu þeir sem neita eða sjá ekki tilganginn með sífelldum lærdómi (e. 

continuous learning) sitja eftir og sjá keppinauta sem það gera fara framúr þeim (Pang, 

Chua og Chu, 2008).  

Harvey (2000) bendir á að hinn breytti raunveruleiki sem háskólaneminn stendur 

frammi fyrir feli í sér að þróa með sér þá hæfni að vera móttækilegur (e. responsiveness) 

fyrir því sem koma skal. Þeir þurfi að vera sjálfs-ummyndandi lífstíðar nemendur (e. 

transformative life long learners). Hann telur eitt helsta markmið háskólamenntunar vera 

að undirbúa nemendur og umbreyta þeim með því að auka þekkingu þeirra og hæfni á 

sama tíma og þeir eru þjálfaðir í viðhalda gagnrýnni hugsun alla sína ævi. Um sé að ræða 

nýja nálgun þar sem komið er fram við nemendur sem vitsmunalega flytjendur (e. 

intellectual performers) fremur en hljóða og hlýðna áheyrendur. Hann bendir einnig á að 

mikilvægt sé að líta á háskólamenntun sem mikilvægan undirbúning fyrir atvinnulífið.  
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Hinn sívaxandi kraftur nútímans krefst aukins sveigjanleika og aðlögunarhæfni af 

einstaklingnum. Á það sérstaklega við um síbreytilegt ,,landslag“ starfsferla (e. rapidly 

changing career landscape). Fræðimenn hafa skrifað um „hinn síbreytilega starfsmann“ 

(e. the protean5 worker) og komist að þeirri niðurstöðu að til að ná árangri á nútíma 

vinnumarkaði þurfi starfsmenn að vera gríðarlega sveigjanlegir og ráða yfir mismunandi 

eiginleikum (Hall, 1976, 2002; Hall og Mirvis, 1995; Mirvis og Hall, 1994, í Fugate et al, 

2004). 

 Lifton (1993) greinir frá „hinu sveigjanlega sjálfi“ (e. protean self). Hann telur 

manneskjuna vera sveigjanlega og margþætta. Án þess að gera okkur ef til vill grein fyrir 

því þá höfum við þróað sjálfið okkar í takt við eirðarleysi og þær stöðugu breytingar sem 

fylgir nútímanum. Við sveiflumst með sögulegum kröftum og félagslegum breytingum 

sem við höfum takmörkuð áhrif á og hefur í för með sér að hegðun okkar einkennist af 

skammtímaákvörðunum. Auðvelt væri að gefast upp og láta undan þunga allra þessara 

breytinga en reynslan sýnir að sjálfið er merkilega seigt og lætur ekki bugast. Við 

komumst að því að við erum ef til vill að þróa með okkur sjálf sem hefur marga 

möguleika.  

 Fugate og fleiri (2004) benda á að það að lifa af í ókyrru umhverfi starfsferilsins 

útheimtir stöðuga hæfni í að ráða við breytingar. Hæfni og vilji til að aðlagast eru 

grundvallaratriði velgengni (Fugate og fl., 2004; Hall, 2002). Í stað þess að breytast eftir 

þörfum umhverfisins (e. reactive) þá hefur aðlögunarhæfni einstaklingsins breyst yfir að 

vera ,,proactive“, það er hann hefur frumkvæði að breytingum (Fugate og fl., 2004). 

 Talað hefur verið um að endurskipulagning atvinnu síðastliðin 20 ára hafi 

einkennst af því að gera óöryggi lýðræðislegt (e. democratisation of insecurity). 

Offramboð vinnuafls er ekki lengur takmarkað við faglærða og ófaglærða starfsmenn. 

Tæknimenn, verkfræðingar, stjórnendur og sérfræðingar hafa uppgvötvað að 

fastráðningarsamkomulag til langs tíma (e. the long-tenure career bargain) er ekki 

lengur til staðar (Brown og Lauder, 2001). 

 Flest fyrirtæki hafa eða munu í nánustu framtíð þurfa að takast á við, breytingar af 

einhverjum toga vegna áframhaldandi upplýsingabyltingar, aukinnar meðvitundar um 

þarfir viðskiptavina eða skjólstæðinga og aukinnar alþjóðlegrar samvinna og samhengis. 

Breytingar hafa í för með sér að fyrirtæki endurskoða og endurskipuleggja starfsemina og 

það hefur að sjálfsögðu áhrif á starfsmennina. Áhrif þessara breytinga á háskólamenntaða 
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eru margvísleg. Starfsval getur orðið óljósara, meiri þörf verður fyrir sveigjanleika, 

mikilvægara að geta unnið í hópi eða teymi og framvinda starfsferla getur orðið talsvert 

óljós. „The graduate job“ eða vinna hins útskrifaða mun að öllum líkindum fela í sér 

minni starfsþjálfun og samþættingu og verður í raun ætlast til að nemendur geti í auknum 

mæli „hit the deck running“ (Harvey, 2000), það er hafi þegar hitað upp og hlaupið fyrstu 

5 kílómetrana af langhlaupinu þegar þeir hefja störf. 

 Drucker (1993) bendir á að atvinnuhæfni standi fyrir valdbreytingu (e. 

powershift) á hinu alþjóðlega auðvaldsskipulagi. Þeir sem hafa til að bera frumkvæði eða 

hugmyndaauðgi þurfi í minna mæli að binda sig hjá sömu skipulagsheildinni í marga 

áratugi til þess að eiga blómlegan starfsferil. Ef skipulagsheildir treysta á þekkingu og 

hæfni starfsmanna sinna þá liggi valdið hjá þeim sem hafa þessa hæfileika. 

 Brown, Hesketh og Williams (2003) telja að hugtakið atvinnuhæfni fangi hið 

efnahagslega og pólitíska árferði sem við lifum í. Erlendis leggja aðilar innan stjórnmála 

og efnahagslífsins gríðarlega áherslu á að einstaklingar tileinki sér þá þekkingu, hæfni og 

færni sem atvinnurekendur eru að sækjast eftir og að í raun byggi skilvirkni og sanngirni 

þekkingarsamfélagsins á að það sé gert (DfEE, 2000 í Brown et al, 2003). Eftir því sem 

hin þróuðu hagkerfi byggja í meira mæli á þekkingardrifnum iðnaði má sjá atvinnuhæfni 

sem leið til að ná samkeppnisforskoti vegna þess að samfélagið þarfnast þess að 

einstaklingar uppfæri sífellt þekkingu og hæfni sína og kappkosti að sýna 

frumkvöðlamennsku (e. entrepreneurial zeal) (Brown og fl., 2003). 

 Atvinnuhæfni beinir athyglinni að lýðræðisvæðingu auðvaldsins (e. 

democratisation of capitalism). Hér áður fyrr voru það atvinnurekendur sem höfðu völdin 

og stjórnuðu í krafti eignarhalds á verksmiðjum, og upplýsingum. Í dag má segja að 

atvinnuhæfni tákni breytingu á valdi vegna þess að skipulagsheildir geta ekki haft stjórn 

á vitsmunalegum verðmætum starfsmanna sinna. Því má segja að fjárhagslegt vald 

þekkingarstarfsmanna geti verið talsvert. Drucker (1993) staðhæfir að nýtt tímabil sé 

hafið sem kalla má ,,post-capitalist“ þar sem þekkingarstarfsmenn eiga bæði fjármagnið í 

gegnum eignir sínar í lífeyrissjóðum, og framleiðslutækin því þekkingin býr í hugum 

þeirra og fer því hvert þangað sem þeir sjálfir fara.  

  Stærstu fyrirtæki nútímans eru orðin flatari með styttri boðleiðum og geta þess 

vegna endurskipulagt sig með stuttum fyrirvara. Það hefur í för með sér að ekki er lengur 

hægt að búast við hefðbundinni starfsþróun. Af þessu leiðir að fyrirtæki þurfa að leggja 
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áherslu á starfsmenn séu ekki aðeins atvinnuhæfnir í sínu starfi innan fyrirtækisins heldur 

einnig á ytri vinnumarkaði skyldu þeir lenda í að verða sagt upp (Sennett, 1998). 

  

2.2 Breyttur sálfræðilegur samningur 

Sálfræðilega samninginn má skilgreina sem óformlegt óyrt loforð, sem ekki stendur 

formlega í starfssamningi, um það sem atvinnurekandi lofar starfsmanni og hvað 

starfsmaður geri í staðinn (Levinson og fl. 1962, í Baruch, 2001; Rousseau, 1990). 

Breyting hefur orðið á samningnum undanfarna áratugi. Í hinum nýja sálfræðilega 

samningi felast ekki lengur langtíma skuldbindingar fyrirtækis við starfsmann heldur 

frekar skuldbindingu þess til að veita starfsmanni góða þjálfun og möguleika á þróun í 

starfi. Fyrirtæki fjárfestir í mannauði sínum, starfsmanninum sem getur hjálpað honum 

við að finna aðra atvinnu þurfi fyrirtækið að segja honum upp (Handy 1989, í Baruch 

2001; Thijssen og fl, 2008; Clarke, 2008). Samningurinn er nú meira viðskiptalegs eðlis 

en byggður á venslum eins og algengt var áður (Clarke, 2008; Clarke og Patrickson, 

2008). 

 Breytt skipulag fyrirtækja, ný og breytt munstur starfsferla ásamt að starfsöryggi 

minnkar hefur haft í för með sér að aukin áhersla er lögð á atvinnuhæfni sem grunnþátt í 

skiptum milli starfsmanna og vinnuveitenda. Menn eru hvattir til að líta á sig sem verandi 

í eigin rekstri (e. self-employed) þrátt fyrir að þeir séu í vinnu hjá skipulagsheild. Það 

þýðir meðal annars að það byggir á þeim að viðhalda atvinnuhæfni sinni (Garavan, 1999; 

Clarke, 2008). 

 Niðurskurður, endurskipulagning, fækkun stöðugilda og úthýsing eru aðgerðir 

sem fyrirtæki hafa þurft að grípa til sökum hraðari tækniþróunar, alþjóðavæðingar en 

einnig efnahagsástands síðustu ára. Þessar aðgerðir eiga það sameiginlegt að hafa í för 

með sér að einstaklingar missa vinnuna þrátt fyrir hæfni og getu til sinna starfinu. 

(Robinson og Rousseau, 1994; Baruch, 2001). Þetta hefur í för með sér að starfsmenn 

endurskoða skuldbindingu sína og tryggð við fyrirtæki á heildina litið. Stjórnendur leita 

vitaskuld nýrra leiða til að aðstoða starfsmenn sína við að aðlagast þessum nýju 

aðstæðum, og halda utan um hæfni sína og afleiðingar breytinganna. Margir líta svo á að 

atvinnuhæfni auðveldi einstaklingi að takast á við nýjar aðstæður  og telja að 

atvinnuhæfni hafi að mörgu leyti komið í stað atvinnuöryggis (Garavan, 1999; Baruch, 

2001; Clarke og Patrickson, 2008). 
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 Bagshaw (1996) dregur upp mynd af nútíma atvinnurekanda sem getur, vegna 

stöðugra breytinga og hraða þróunar, aðeins boðið uppá starfsöryggi til skamms tíma. 

Óskastarfsmaður atvinnurekandans hefur til að bera sveigjanleika, framsýni og metnað til 

að framfylgja stefnu fyrirtækisins og er jafnframt harðduglegur og traustur. Hinu megin 

við borðið situr atkvæða- og kraftmikill einstaklingur sem vill starf sem býður uppá skýra 

þróun, gæðaþjálfun og möguleika sem ná til allra átta. Starfsöryggi er ekki efst á 

óskalista hans, því þjálfunin, þróunin og möguleikarnir, utan sem innan 

skipulagsheildarinnar, gera honum kleyft að sjá og nýta þau tækifæri sem bjóðast. 

Starfsmaðurinn hefur öðlast nýtt öryggi – að geta yfirgefið gamla starfið fyrir annað nýtt 

og meira spennandi. 

 Atvinnurekandi getur nálgast þjálfun og þróun starfsmannsins á margan hátt eins 

og mynd 9 sýnir. Hegðun hans kallar fram mismunandi viðbrögð hjá starfsmanninum, 

sem hefur áhrif á hvernig aðilar geta túlkað sálfræðilega samninginn. Á lárétta ásnum má 

finna, „eftirgrennslan“ (e. enquiry) á öðrum endanum og „stuðning“ (e. advocacy) á 

hinum. Stuðningur stendur fyrir hversu langt er hægt er að ganga við að láta í ljós 

hugmyndir og skoðanir, samanborið við eftirgrennslan sem stendur fyrir hvernig er farið 

að því að fá aðra til að láta í ljós sína hugmynd eða skoðun. Á lóðrétta ásnum má á öðrum 

endanum finna „útilokun“ (e. exclusion) og á hinum „meðtalningu“ (e. inclusion). Víddin 

sýnir hversu mikið við tökum mið af skoðunum annarra eða hvort við tökum 

ákvarðanirnar heldur sjálf.     Heimild: Bagshaw, 1996 

 
Mynd 9. Víddir hegðunar og þjálfunar. 
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Innan hringsins er síðan kvaðrant sem inniheldur fjóra hluta sem standa fyrir mismunandi 

hegðunarstíl stjórnenda (Bagshaw, 1996). Þeir þættir sem eru skáletraðir á mynd 11 lýsa 

hvernig líklegast sé að þjálfun starfsmanns sé háttað. 

• Hluti A (eftirgrennslan-útilokun) stendur fyrir „ritskoðun“ (e. censoring) sem 

þýðir að atvinnurekandi leitar ráða hjá starfsfólki að forminu til en ekki til að fara 

eftir þeim tillögum sem koma fram. Markmið eru falin og stjórnendur ráðskast 

með starfsmenn sína á yfirþyrmandi máta. Þjálfun starfsmannsins er óformleg og 

felur í sér litla möguleika fyrir starfsmanninn sem er líklegur til að læra mjög 

tilviljunarkennt. 

• Hluti B (útilokun-stuðningur) er „uppáþrengjandi“ (e. imposing) þar sem um 

ræðir gamaldags hefðbundinn stjórnunarstíl þar sem yfirmaður tekur ákvarðanir 

án þess að ráðfæra sig við starfsmenn. Þjálfun starfsmannsins telst vera formleg 

þar sem starfsmenn eru sendir á námskeið en hafa lítið um það segja hvort eða á 

hvers konar námskeið þeir fara. Í því felast litlir möguleikar fyrir starfsmanninn. 

• Hluti C (stuðningur-meðtalning) er „láta til sín taka“ (e. asserting) og lýsir 

hegðun þar sem stjórnendur segja meiningu sína en taka jafnframt tillit til og 

ráðfæra sig við starfsmenn. Þjálfun starfsmannsins er með formlegum hætti og 

felur í sér mikla möguleika fyrir starfsmanninn því hann fer á námskeið sem er að 

öllum líkindum yfirgripsmikið og tekur mið af hæfileikum hans hverju sinni. 

• Hluti D (meðtalning-eftirgrennslan) stendur fyrir „skilning“ (e. understanding) og 

lýsir hluttekningu og hlustun þar sem stjórnendur leita með beinum hætti skoðana 

og hugmynda hjá starfsmönnum. Þjálfun starfsmannsins er óformleg en felur í sér 

mikla möguleika fyrir viðkomandi starfsmann því hann fær að öllum líkindum 

læriföður (mentor) og öðlast þannig óformlega starfsþjálfun sem hann lærir mikið 

á. 

 

Mismunandi hegðun stjórnenda kallar fram mismunandi viðbrögð hjá starfsmönnum. 

Ritskoðun og uppáþrengjandi hegðun (A og B) stjórnenda eru líkleg til að valda hræðslu 

og setja starfsmenn í vörn vegna þess að starfsmennirnir vilja ríghalda í gamlar venjur og 

starfshætti sem þeir þekkja. Vinnubrögð atvinnurekanda sem einkennast skilningi þrátt 

að yfirmenn láti til sín taka (C og D) eru mun líklegri til að draga úr varnarviðbrögðum, 

auka sjálfstraust og auðvelda starfsmönnum að takast á við breytingar. Líklegra er að 
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hegðun sem einkennist af meðtalningu, frekar en útilokun, skapi umhverfi þar sem traust 

og samnýting þekkingar og hæfileika þrífst (Bagshaw, 1996). 

Ef við tengjum síðan víddir hegðunar, það er lóðrétta ásinn (útilokun-meðtalningu) og 

þjálfun (litlir eða miklir möguleikar) við sálfræðilega samninginn þá er hann mismunandi 

eftir því í hvaða hluta við erum. Mynd 10 sýnir hvaða samningsfyrirkomulag er líklegast. 

 
Heimild: Bagshaw, 1996 

 
Mynd 10. Eðli samninga og víddir hegðunar og þjálfunar. 

 

Í kassa eitt er um „einnar-áttar samning“ (one-way) að ræða þar sem upp geta komið 

hindranir í lærdómsferlinu og starfsmaður er líklegur til að hætta um leið og tækifæri 

gefst þrátt fyrir áhuga í upphafi ferlisins. Í kassa þrjú er einnig einnar-áttar samningur 

sem felur í sér ákveðna möguleika en vegna þess að starfsmaðurinn fær ekki að taka þátt 

í ákvörðunarferlinu er hann líklegur til að hugsa aðeins um eigin hag en ekki 

fyrirtækisins. Kassi fjögur felur í sér stöðnun, eða „engrar-áttar samning“ (no-way) þar 

sem möguleikarnir eru fáir og starfsmaðurinn fær ekki að taka þátt í ákvörðunarferlinu. 

Því er líklegt að enginn lærdómur eigi sér stað hvorki hjá einstaklingnum né 

skipulagsheildinni (Bagshaw, 1996). 

 Óskastöðunni er hins vegar lýst í kassa tvö þar sem samningurinn er á beggja 

bóga (two-way). Starfsmaðurinn er hafður með í ráðum, hefur mikla möguleika og 

hagsmunir einstaklingsins og fyrirtækis fara saman. Jafnvægi ríkir milli eftirgrennslan og 

stuðnings í formlegri og óformlegri þjálfun sem getur leitt til jákvæðs félagsanda, 

upplýsingaflæðis og stöðugs vaxtar sem auðveldar leiðina í gegnum breytingar fyrir báða 

hagsmunaaðila. Hagsmunir skipulagsheildar og einstaklingsins fara saman (Bagshaw, 

1996). Þó ber að hafa í huga að aldrei er hægt, og beinlínis óæskilegt, að koma í veg fyrir 

árekstra. Þeir geta í raun verið af hinu góða ef rétt er unnið úr þeim.  
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 Fyrirtæki hafa í gegnum tíðina getað treyst á þörf einstaklingsins fyrir að tilheyra 

stærri heild en vera má að hún sé farin að dvína. Er ef til vill ekki hægt að ganga úr 

skugga um að starfsmenn séu tryggir og skuldbundnir þeirri skipulagsheild sem þeir 

vinna hjá eins og það er ekki hægt að ganga úr skugga um að allir starfsmenn hafi alltaf 

yfir þeirri hæfni og færni að ráða sem tryggir varanlegt samkeppnisforskot þeirra. Bæði 

atvinnurekendur og starfsmenn þurfa að hugsa lengra og sætta sig við að þarfir 

einstaklingsins og skipulagsheildarinnar geta ekki alltaf farið saman. Sambandið er í 

stöðugri þróun og munu þeir líklegast aldrei lifa saman í fullkominni sátt og jafnvægi 

(Estienne, 1997). 

 Mat Clarke og Patrickson (2008) er að ekki sé aðeins um breytingar á gamla 

samningnum að ræða heldur sé beinlínis um nýtt fyrirkomulag og sáttmála (e. Covenant) 

að ræða. Hið nýja fyrirkomulag byggist á að báðir aðilar sáttmálans, atvinnurekandinn og 

starfsmaðurinn, samþykkja að bera saman ábyrgðina á að auka atvinnuhæfni 

starfsmannsins, „adult-adult“ samband, á meðan gamli hefðbundni samningurinn var 

nokkurs konar „parent-child“ samband. Nýji sáttmálinn er formlegur og getur verið bæði 

skriflegur og óskrifaður. Hins vegar er deilt um hvort nýja fyrirkomulagið feli í sér meira 

eða minna frelsi og sjálfstæði fyrir einstaklinginn og meiri sveigjanleika fyrir 

atvinnurekandann, og í raun atvinnuhæfari starfsmenn. Tsui og Wu (2005) hvetja til þess 

að gamla fyrirkomulagið sé aftur tekið upp því það nýja hafi haft í för með sér 

ófyrirséðar neikvæðar afleiðingar fyrir sambandið milli atvinnurekanda og 

starfsmannsins. 

 Van Buren (2003) bendir að þegar ábyrgð á þjálfun og starfsþróun er færð yfir á 

einstaklinginn hafi það einnig haft í för með sér yfirfærslu á áhættu, án þess þó að það sé 

til hagsbóta fyrir hann. Hafa verður í huga að atvinnuhæfni hefur ekki sömu áhrif fyrir 

alla einstaklinga. Einstaklingar með mikla menntun sem hafa yfir fágætri og eftirsóttri 

sérþekkingu að ráða eru í annarri stöðu en einstaklingar sem ekki búa yfir slíkri 

sérþekkingu, það kann að vera að aukin atvinnuhæfni og hið nýja fyrirkomulag gagnist 

þeim síðarnefndu lítið (Baruch, 2001; Van Buren, 2003). Frekari rannsókna er þörf til að 

staðfesta hvort, að hve miklu leyti og með hvaða hætti hið nýja fyrirkomulag, hvort sem 

um ræðir breyttan sálfræðilegan samning eða sáttmála, hefur fest sig í sessi á 

vinnumarkaðinum. 

 Baruch (2001) sér gamla samninginn sem stöðu sem báðir aðilar hagnast á (e. 

Win-win) þar sem atvinnurekandi skuldbindur sig gagnvart starfsmanninum og sér um 

hvatningu, umbun og þróun. Í staðin fær atvinnurekandinn tryggan starfsmann sem er 



41 

tilbúin að sýna viðleitni og standa sig vel í starfi gegn því að hann fái spennandi verkefni 

og starfsþróun ásamt starfsöryggi. Nýja fyrirkomulagið breytir samkomulaginu í „win-

lose“ stöðu þar sem annar aðilinn hagnast en hinn tapar, og mögulegur ábati er knúinn 

áfram af ótta og óöryggi, því búið er að taka hollustuna eða trúfestuna út úr 

samkomulaginu. Bæði starfsmaðurinn og atvinnurekandinn geta verið „lose“ megin því 

starfsmenn geta þurft að sætta sig við stöðuna þegar engin betri tækifæri er að finna á 

vinnumarkaði. Atvinnurekandinn getur einnig lent í þeirri stöðu að hæfasti 

starfsmaðurinn hættir hjá fyrirtækinu, tekur með sér þekkinguna og stofnar til samkeppni 

með eigin fyrirtæki. 

 Nýja hugmyndin um atvinnuhæfni í stað starfsöryggis sé ekki á rökum reist því 

að fyrirtæki sem eru framalega á sínu sviði hafi alltaf unnið að því að gera starfsmenn 

sína atvinnuhæfari með ákveðinni skuldbindingu. Fyrirkomulagið hafi verið svona í 

gegnum tíðina, ekki er um neitt nýtt fyrirkomulag að ræða. Nú sé skuldbindingin horfin 

og eftir stendur krafa starfsmannsins um að fyrirtækið aðstoði hann við að finna sér nýja 

vinnu (Baruch, 2001). 

 Einstaklingurinn hefur mikla þörf fyrir að geta treyst atvinnurekandanum og það 

hefur í raun lítið breyst (Baruch, 1998). Starfsmenn munu vera ánægðir í starfi og tilbúnir 

að sinna verkefnum sínum gegn því að fyrirtækið fjárfesti í þeim í gegnum starfsþróun og 

með því að bjóða þeim að tileinka sér verðmæta yfirfæranlega hæfni. Ekki er ljóst hvað 

kemur í staðin fyrir traustið og heldur ekki í hverju atvinnuhæfnin felst og hvernig hún sé 

yfirfæranleg. Einnig bendir hann á að kostnaðurinn sé líklega talsverður fyrir 

atvinnurekandann. Einnig sé mikilvægt að athuga hvert hlutverk stéttarfélaga sé í að 

aðstoða starfsmenn við að viðhalda atvinnuhæfni (Baruch, 2001). 

 Lausnin á þeirri óvissu sem rætt er um hér að framan er ekki einföld vegna þess 

að ytra og innra umhverfi skipulagsheilda er gríðarlega flókið og margvítt. Það fer eftir 

stærð hennar, í hvaða geira hún er og samkeppnisumhverfinu hvernig best sé fyrir 

skipulagsheildina að haga sínum sálfræðilega samningi eða sáttmála og hvernig 

atvinnuhæfni passar þar inní. Útgangspunkturinn er hreinskilni á báða bóga því báðir 

aðilar munu líklegast sjá í gegnum hinn aðilann ef um samsæri er að ræða. Fyrirtæki séu 

ekki líklegt til að vilja fjárfesta í starfsmönnum ef hún skilar sér ekki innan fyrirtækisins 

og starfsmenn séu ekki líklegir til að taka gilt að þeir fái atvinnuhæfni í staðin fyrir 

starfsöryggi (Baruch, 2001). Næsti kafli kemur að kjarna fræðilega hluta ritgerðinnar og 

fjallar um viðfangsefnið atvinnuhæfni (employability). 
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3 Atvinnuhæfni 

Í kaflanum verður farið nánar yfir hvað hugtakið atvinnuhæfni er og gerð grein fyrir 

þeirri fræðilegu umfjöllun sem hefur farið fram um hugtakið. Taka skal fram að ekki er 

um tæmandi yfirlit að ræða. Höfundur mun greina hugtakið atvinnuhæfni sem þýðingu á 

enska hugtakinu „employability“. Einnig er farið yfir helstu kenningar og þau líkön sem 

hafa verið sett fram ásamt því að skoða hvaða þættir eru taldir styðja við atvinnuhæfni. 

 

3.1 Hugtakagreining 

Hugtakagreining (e. Conceptual analysis) er ein margra rannsóknaraðferða í fræðum og 

vísindum og hefur hún mest verið iðkuð af heimspekingum. Í sinni hefðbundnustu mynd 

snýst hún um leit að „nauðsynlegum og nægilegum skilyrðum hugtaks“ (Kristján 

Kristjánsson, 2003, bls. 201), það er að tiltekið stak x falli undir tiltekið hugtak. 

Hugtakagreining er einnig oft kölluð rökgreining. Segja má að 

rökgreining/hugtakagreining sé í raun undanfari annarra rannsóknaraðferða. Það verður 

að teljast óskynsamlegt fyrir rannsakanda að hefja stóra megindlega rannsókn á tilteknu 

fyrirbæri án þess að hafa ákveðið afmörkun efnisins og þar af leiðandi tiltekið hugtak og 

hvernig það tengist og er aðgreint frá öðrum skyldum hugtökum. „Þetta er vitaskuld hluti 

af stærri sannindum að heppilegt sé að vita nokkurn veginn hvað maður ætlar að 

rannsaka áður en rannsókn hefst!“ (Kristján Kristjánsson, 2003, bls. 207). 

 Hugtök mannlegs máls eru margvísleg og gildir ekki sama aðferð við greiningu 

þeirra allra. Sum hugtök, til dæmis í stærðfræði, eru fullkomnlega „lokuð“, í þeim 

skilningi að unnt er að gefa tæmandi lýsingu á nauðsynlegum og nægjanlegum skilyrðum 

þess að tiltekið stak eigi við um það og engin jaðardæmi koma til greina. Önnur hugtök 

eru „opin“, til dæmis getur einstaklingurinn að mestu ráðið sjálfur hvernig hann 

skilgreinir fegurð. Þar á milli eru hins vegar fjöldi hugtaka sem eru „hálfopin“. Um þau 

gildir að hægt er að færa betri eða verri rök fyrir því hvaða eiginleikar eigi við um þau og 

nauðsynleg nægileg skilyrði verða aldrei tjáð með slíkri nákvæmni að jaðartilvik séu 

útilokuð. Í þennan flokk falla mörg af meginhugtökum sálfræði, siðfræði og 

stjórnmálafræði (Kristján Kristjánsson, 2003, bls. 212). Mat höfundar er að sama gildi 

um mörg meginhugtök innan mannauðsstjórnunar. 
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 Miklu máli skiptir fyrir rannsakanda að gera sér sem fyrst grein fyrir til hvaða 

flokks hugtakið sem hann vinnur með telst, með tilliti til opnunar eða lokunar. Fjögur 

skilyrði eru sett um góða greiningu hálfopins hugtaks. Í fyrsta lagi skal hefja rannsóknina 

á daglegri málnotkun og virða hana þangað til annað kemur í ljós. Í öðru lagi skal stefna 

að samkvæmri skilgreiningu, bæði innbyrðis og með tilliti til annarra skyldra hugtaka. Í 

þriðja lagi skal koma fram með nýtilega skilgreiningu sem hentar hvar og hvenær sem er. 

Í fjórða lagi skal skýra af hverju hafi verið ágreiningur um skilgreiningu hugtaksins og 

hvers vegna hann mun enn vera til staðar hvað varðar jaðartilvik, en jafnframt rökstyðja 

hvers vegna ekki sé lengur ástæða til ágreinings um kjarna hugtaksins (e. Naturalistic 

critical revision) (Kristján Kristjánsson, 2003).   

 Meginhugtak verkefnisins, atvinnuhæfni, flokkast sem hálfopið hugtak. Um það 

gildir að hægt er að færa ýmis og ólík rök fyrir því hvaða stök falla undir skilgreininguna 

og erfitt er að segja nákvæmlega hvaða skilyrði þurfa að vera til staðar og því verða 

jaðartilvik alltaf einhver.  

 Í daglegu og fræðilegu samhengi hefur verið notast við orðin „starfshæfni“ og 

„starfsþróun“ sem eru ekki frábrugðin hugtakinu atvinnuhæfni. Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson (2009) bendir á að starfsþróun gangi út á að þróast í starfi sem feli í sér að 

tileinka sér nýja þekkingu, færni og hæfni. Þannig geti einstaklingurinn orðið betri í því 

starfi sem hann gegnir. Hann bendir á að orðið starfshæfni hafi áður fyrr verið notað í 

ritmáli og túlkar það sem svo að menn hafi verið taldir hæfir til að sinna tilteknu starfi. 

Einstaklingar voru taldir hafa ákveðna getu og vilja til að sinna tilteknu starfi og búa yfir 

þekkingu, færni, áhuga, lærdómsvilja og persónulegum eiginleikum sem gerðu 

viðkomandi líklegri til að halda og ná árangri í starfi sínu. Einstaklingurinn þarf að passa 

upp á að þessir þættir séu í samræmi við þarfir, væntingar og viðhorf vinnuveitenda 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2009). Þarna er um að ræða mjög skyld hugtök en þau 

snúa fremur að tilteknu starfi en ekki hvernig einstaklingurinn ætlar að halda sér í vinnu 

alla starfsævina. Sem dæmi má nefna notkun Ragnhildar Bjarnadóttur (2008) á hugtakinu 

starfshæfni í tengslum við starfshæfni kennara sem þýðingu á teacher competence (e.) 

eða laererkompetence (d.).  

 Áhugavert er að skoða hvernig Oxford orðabókin í mannauðsstjórnun (2001) 

skilgreinir employability: 

 Employability is the possession of marketable skills and attributes by an 
 employee that are in demand from employers. The seeming decline of the 
 job for life has led to increased interest in the concept of employability 
 and, according to some, a “new deal” is emerging in business, in which 
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 employers provide training and employee development opportunities to 
 allow  employees to maintain employability in return for commitment 
 and effort. 
 

Þarna má segja að fari saman ákveðnir eiginleikar einstaklingsins sem þurfa að vera til 

staðar og síðan tenging við þann óstöðugleika og breytingar sem orðið hafa á hinum 

dæmigerða ráðningarsamningi. 

Hugtakið atvinnuhæfni kemur fyrir í daglegri og fræðilegri umræðu:  

Á heimasíðu Vinnumálastofnunar má finna eftirfarandi texta: 

 Það er þekkt staðreynd að langtímaatvinnuleysi getur haft varanleg 
 áhrif á  andlegt ástand og atvinnuhæfni fólks . Það er því sérstaklega 
 mikilvægt að hægt sé að grípa inn í þá þróun fyrr en síðar 
 (Vinnumálastofnun, 2010). 
 

Í Morgunblaðinu skrifar Guðmundur Gunnarsson grein og í henni kemur fram að: 

 Á vinnumarkaði framtíðarinnar er fyrirsjáanleg þörf á þróun þar sem 
 tæknilegir möguleikar haldast í hendur við hina mannlegu eiginleika, 
 eins og sjálfstæði, frumleika í hugsun, yfirfærslu og mat. Það er á 
 þennan veg sem kröfur til atvinnuhæfni ganga út á. Í auknum mæli 
 þarf einstaklingurinn að rannsaka og vera skapandi í því að leysa 
 vandamál, ákafur í leit að nýrri reynslu og tilbúinn að aðlagast 
 breyttum aðstæðum (Guðmundur Gunnarsson, 1998). 
 

Á vef utanríkisráðuneytisins er að finna hugtakasafn þýðingarmiðstöðvar þar sem „lýsing 

á atvinnuhæfni“ hefur verið þýtt sem occupational profile (Utanríkisráðuneytið, e.d.) en 

employability er þar þýtt sem „ráðningarhæfi“. Höfundi fannst það orð ekki nægilega 

lýsandi og fremur óþjált. Höfundur telur að orðið atvinnuhæfni lýsi betur því sem við er 

átt, enda er enska orðið employability er sett saman úr tveimur orðum, annars vegar 

employment og síðan ability. Employment má þýða sem atvinna eða vinna  og ability sem 

geta, hæfi eða hæfileiki, hæfni er þýðing á fleirtölu orðinu abilities (Ensk-íslensk 

orðabók, 1984).  
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3.1.1 Skilgreining á atvinnuhæfni 

Hugtakið atvinnuhæfni tengist einstaklingum sem vilja bæta og/eða viðhalda stöðu sinni 

á vinnumarkaði, bæði þeim sem hafa atvinnu og atvinnulausum. Hugtakið er hálfopið og 

því má segja að hægt sé að skilgreina það bæði vítt og þröngt. Mynd 11, sem byggð er á 

hugmyndum Clarke (2008), sýnir hvernig hugtakið atvinnuhæfni er sett saman. 
        Heimild: Clarke, 2008. 

 
Mynd 11. Samsetning hugtaksins atvinnuhæfni.  

 

Atvinnuhæfni felur í sér ákveðna „færni, hæfni og þekkingu“(e. Skills, abilities and 

knowledge) einstaklingsins og tiltekið „viðhorf og hegðun“ (e. Attitudes and behaviour) 

sem hann sýnir. Hann hefur síðan „einstaklingsbundna þætti“ (e. Individual 

characteristics) sem hafa áhrif. Ekki má heldur gleyma áhrifum umhverfisins á 

einstaklinginn, það er aðstæðum á vinnumarkaði og síðan á hvaða tíma einstaklingurinn 

lifir (e. Labour market and time). 

 

Víða skilgreiningu á atvinnuhæfni má setja fram sem:  

„Færni, getu og vilja einstaklingsins til að nýta hæfileika sína á þann hátt 
á vinnumarkaði sem er líklegur til að skila árangri miðað við þær 
aðstæður og forsendur sem hann hefur yfir að ráða. Atvinnuhæfni veltur á 
hvaða hæfileika, viðhorf og þekkingu einstaklingurinn hefur og hvernig 
hann nýtir þessar eignir sínar (e. Assets) og kynnir mögulegum 
vinnuveitanda. Atvinnuhæfni veltur einnig á efnahagslegu umhverfi 
einstaklingsins og félagslegu samhengi hans hverju sinni“ (Hillage og 
Pollard, 1998; Brown og fl., 2003; Sanders og de Grip., 2004; Fugate et al; 
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2004; McQuaid og Lindsay, 2005; McQuaid, Green og Danson, 2005; 
Clarke, 2008).  

 

Virk efling atvinnuhæfni snýst um að sýna frumkvæði og fylgjast vel með breytingum á 

verkefnum, vinnuumhverfi og vinnumarkaði. Um virka aðlögunarhæfni tengda atvinnu er 

að ræða sem gerir einstaklingum á vinnumarkaði kleyft að koma auga á og átta sig á 

atvinnumöguleikum. Hugtakið er afstætt og háð lögmálum framboðs og eftirspurnar á 

vinnumarkaði (Hillage og Pollard, 1998; Brown og fl., 2003; de Grip og fl., 2004; Fugate 

et al; 2004; McQuaid og Lindsay, 2005; McQuaid og fl., 2005). Máli skiptir að skilja að 

möguleikinn á að finna atvinnu við hæfi veltur á hvort samtímis eru einhverjir að leita að 

sömu vinnu sem eru hæfari, með meiri menntun eða víðtækari starfsreynslu og því ef til 

vill líklegri til að fá vinnuna. 

 

Þrönga skilgreiningu á hugtakinu atvinnuhæfni má setja fram sem: 

„Hæfileikann til að halda í vinnuna sem maður hefur eða ná í vinnuna sem maður 
hefur áhuga á“ (Rothwell og Arnold, 2007, bls. 25).  
 

Clarke (2008) bendir á að þótt hluti fræðanna kynni atvinnuhæfni sem tiltölulega einfalt 

og auðskiljanlegt hugtak, sé það ekki rétt. Þrátt fyrir að hugtakið sé viðurkennt innan 

fræðanna sé það flókið og margslungið eða eins og de Grip og fleiri (2004, bls. 215) kalla 

það „frekar loðið hugtak“ með lítið af gögnum sem útskýra nákvæmlega hvað sé 

atvinnuhæfni eða hvernig skuli halda utan um hana. 

 Rajan og fleiri (2000, bls. 23) gagnrýna notkun hugtaksins atvinnuhæfni og segja 

það vera eitt af fáum orðum sem hafa „farið frá því að vera klisja yfir í fagmál án þess að 

hafa fengið almennilega merkingu í millitíðinni“. Hugtakið hefur verið notað mjög víða, 

meðal annars í mannauðsstjórnunar bókum, í skjölum er tengjast stefnumálum 

stjórnmálaflokka og af atvinnurekendum til að framkvæma og útskýra mismunandi hliðar 

vinnu- og starfsferlis.  

 Hvort menn vilja tala um starfshæfni, ráðningarhæfi eða atvinnuhæfni sem 

þýðingu á orðinu employability mun að einhverju leyti ráðast af smekk viðkomandi og 

því samhengi sem um ræðir. En samkvæmt þeim rökum byggðum á formlegri 

hugtakagreiningu sem hafa verið sett fram þá er það skoðun höfundar að orðið 

atvinnuhæfni lýsi best kjarna (e. Captures the essence) hugtakisins og um hvað það 

fjallar miðað við samhengið sem um ræðir. 
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3.2 Þróun atvinnuhæfni 

Hugtakið atvinnuhæfni kom fyrst fram í Bretlandi og Bandaríkjunum í byrjun 20stu 

aldar. Bernard Gazier (2001) skoðar sögulega þróun þess og setur fram sjö mismunandi 

gerðir þess sem koma fram í tímaröð í þremur bylgjum (sjá mynd 12, eigin útfærsla). 

 
        Heimild: Gazier, 2001 

 
Mynd 12. Þróun atvinnuhæfni. 

 

Hugtakið „andstæð atvinnuhæfni“ (dichotomic employability) kom fyrst fram í 

Bandaríkjunum og Bretlandi í byrjun síðustu aldar þegar umræðan snérist að miklu leyti 

um andstæða póla þar sem blæbrigði voru lítil eða engin. Menn voru annað hvort taldir 

hafa getu og vilja til að vinna eða voru atvinnulausir bótaþegar og þar með ófærir um að 

vinna (Gazier, 2001).  

 Í kringum 1950 kom fram „félags og læknisfræðileg atvinnuhæfni“ (e. Socio-

medical employability) í Bandaríkjunum, Bretlandi og Þýskalandi, en þar var umræðan 

farin að snúast um mismuninn á atvinnuhæfni einstaklinga sem voru á einhvern hátt 

félagslega, líkamlega eða andlega fatlaðir og þeim kröfum sem gerðar voru til 

starfsmanna á vinnumarkaði (Gazier, 2001). 

 „Mannaflastefnu atvinnuhæfni“ (e. Manpower policy employability) þróaðist 

aðallega í Bandaríkjunum uppúr 1960 og var í raun framlenging á umræðunni um félags- 

og læknisfræðilega atvinnuhæfni, en fór dýpra í að ræða um muninn á milli atvinnuhæfni 

þeirra sem voru á einhvern hátt illa staddir og þeirra krafna sem gerðar væru á 

vinnumarkaðinum (Gazier, 2001).  

 Í kjölfarið kom „flæðis atvinnuhæfni“ (e. Flow employability) fram á sjónarsviðið 

í frönskum félagsvísindum í kringum 1960 og var megináherslan lögð á eftirspurnarhlið 
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vinnumarkaðarins og möguleika einstaklinga á að fá vinnu en einnig tengsl þeirra við 

aðra þjóðhagfræðilega þætti (Gazier, 2001). 

 Síðan í lok sjöunda áratugar hefur „vinnumarkaðs frammistöðu atvinnuhæfni“  

(e. labour market performance employability) verið í notkun alþjóðlega síðan í lok 

sjöunda áratugar síðustu aldar. Þegar hér var komið sögu var farið að skoða helst hvaða 

áhrif inngrip stjórnvalda höfðu á aðila á vinnumarkaði sem voru þátttakendur í einhvers 

konar atvinnuhæfnistengdum verkefnum (Gazier, 2001). 

 Í lok áttunda áratugs síðustu aldar þróaðist „frumkvæðis atvinnuhæfni“ (e. 

Initiative employability) í Norður Ameríku og Evrópu. Talið var að einstaklingar og 

skipulagsheildir væru nokkuð sammála um að farsæl starfsþróun þarfnaðist þess að 

einstaklingurinn þrói með sér yfirfæranlega hæfni og færni til að mæta auknum 

sveigjanleika innan og utan skipulagsheilda. Megináherslan var á einstaklinginn sjálfan 

og hans ábyrgð á að þróa með sér hæfni og tengsl til að styrkja stöðu sína ef til þess kæmi 

að hann þyrfti eða vildi skipta um atvinnu (Gazier, 2001).  

 Í Norður-Ameríku kom „gagnvirk atvinnuhæfni“ (e. Interactive employability) 

fyrst fram á sjónarsviðið en síðan alþjóðlega í byrjun níunda áratugar síðustu aldar. 

Megináherslan var enn á frumkvæði einstaklingsins, en farið var að leggja áherslu á áhrif 

annarra atvinnuhæfra einstaklinga og þau tækifæri og regluverk sem eru ráðandi á 

vinnumarkaði. Samkomulag virðist nú vera í fræðasamfélaginu um að þessi skilgreining 

á hugtakinu sé mest lýsandi. Atvinnuhæfni snúist í raun um hvernig einstaklingurinn 

kemst yfir ótal hindranir sem verða á vegi hans yfir starfsævina. Þó talað sé um að 

ábyrgðinni sé deilt með öðrum aðilum á vinnumarkaði liggur meginþunginn enn á 

framboðshliðinni, hjá einstaklingnum sjálfum (Gazier, 2001).   

Efling atvinnuhæfni á vinnustöðum, meðal ungs fólks, atvinnulausra og annarra 

minnihlutahópa á vinnumarkaði er enn mikilvægt markmið atvinnustefnu 

Evrópusambandsins sem var síðast endurskoðuð 2003. Sameinuðu þjóðirnar hafa sett 

atvinnuhæfni sem eitt af fjórum forgangsatriðum í stefnumarkandi aðgerðum í 

atvinnumálefnum ungs fólks. Hin þrjú atriðin eru frumkvöðlafræði,  jafnrétti og 

atvinnusköpun. Hugtakið er einn af hornsteinum í atvinnustefnu Bretlands og margra 

annarra landa. Að lokum má nefna að OECD hefur um árabil unnið að mótun 

atvinnustefnu með atvinnuhæfni í forgrunni (McQuaid og Lindsay, 2005). 
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Versloot, Glaudé og Thijssen (1998) benda á að horfa megi á atvinnuhæfni frá þremur 

sjónarhornum, en þau endurspegla í raun umræðuna um atvinnuhæfni síðastliðna þrjá 

áratugi. Mynd 13 sýnir um hvað ræðir. 
      Heimild: Versloot, Glaudé og Thijssen, 1998 

 
 

 

Fyrst má nefna sjónarhorn samfélagsins, eða „atvinnuhæfni vinnuaflsins“, þar sem 

atvinnuhæfni vísar til almenns heilbrigðis vinnumarkaðarins og hversu atvinnuleysi er 

mikið. Í öðru lagi er um að ræða sjónarhorn fyrirtækisins, „atvinnuhæfni sem 

mannauðsstjórnunarstefna“, þar sem atvinnuhæfni vísar til sóknarfæra á vinnumarkaði til 

að stefna saman framboði og eftirspurn til að anna verkefnaálagi eða koma til móts við 

breytingar sem eiga sér stað. Að lokum má nefna sjónarhorn einstaklingsins, 

„atvinnuhæfni einstaklingsins“, sem er það sjónarhorn sem fjallað er um í þessu 

meistaraverkefni, en það er tækifæri einstaklingsins til að fá og halda góðu starfi á 

vinnumarkaði (Versloot og fl., 1998). 

 McQuaid og Lindsay (2005) settu fram heildarramma (e. holistic framework) 

atvinnuhæfni sem má finna í töflu 4. Ramminn skiptist í þrjá hluta sem tengjast og hafa 

áhrif á atvinnuhæfni einstaklingsins; Einstaklingsbundna þætti, persónulegar aðstæður og 

ytri þætti. Listinn er ekki tæmandi. Sem dæmi má taka að einstaklingur getur talist 

atvinnuhæfur við ákveðnar aðstæður og fengið tiltekna vinnu, til dæmis vegna þess að 

almennur skortur er á starfsfólki á vinnumarkaði. Allt snýst þetta um framboð og 

eftirspurn og hvernig heildarkerfið hefur áhrif á atvinnuhæfni viðkomandi annað hvort 

skilgreint þröngt eða vítt. Segja má að fyrsti flokkurinn, einstaklingsbundnir þættir, nái 

yfir þrönga skilgreiningu á atvinnuhæfni og er að mati McQuaid og Lindsay (2005) ekki 

nægileg skilgreining. 

 

Mynd 13. Mismunandi sjónarhorn atvinnuhæfni. 
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Tafla 4. Heildarkerfislegur rammi atvinnuhæfni.  

Einstaklingsbundnir þættir Persónulegar 
aðstæður Ytri þættir 

Grundvallar eiginleikar: Lýðfræðileg einkenni: Heimilisaðstæður: Vinnumarkaðs þættir: 
Almenn félagshæfni, 
heiðarleiki og heilindi, 
almenn framkoma, 
áreiðanleiki,  vilji til að 
vinna, skilja sambandið milli 
orsakar og afleiðingar, 
jákvæðni til vinnu, ábyrgð, 
sjálfsagi 

Aldur, kyn og fl. Umsjá barna, ættingja og 
fl., fjárhagslegar 
skuldbindingar vegna 
aðila utan fjölskyldu, aðrar 
skuldbindingar vegna 
fjölskylduaðstæðna eða 
annarra sérstakra 
aðstæðna, aðgangur miðað 
við fjárráð að öruggu og 
viðeigandi húsnæði 

Stað- og svæðisbundin 
eftirspurn, eðli breytinga 
á stað- og svæðisbundinni 
eftirspurn, staðsetning, 
samkeppni um störf, 
hegðun vinnuveitenda, 
breytingar á hegðun 
viðskiptavina 

Persónuleg hæfni: Heilsa og vellíðan: Vinnumenning: Þjóðhagfræðilegir þættir: 
Frumkvæði, dugnaður, 
sjálfshvatning, dómgreind, 
framtakssemi, 
skörungsskapur, sjálfstraust, 
sjálfsstjórn 

Núverandi líkamleg og 
andleg heilsa, sjúkrasaga, 
andleg vellíðan, eðli og 
lengd líkamlegra og 
andlegra veikinda, 
lærdómsörðugleikar 

Tilvist menningar og 
stuðningur þar sem hvatt 
er til vinnu,   

Þjóðhagfræðilegur 
stöðugleiki, viðhorf 
fyrirtækja til skamms og 
langs tíma, atvinnuleysi 

Yfirfæranleg kunnátta: Starfsleit: Aðgangur að aðföngum: Eðli starfsins: 
Lestrar- og skriftar kunnátta, 
tölulæsi, geta til munnlegrar 
framsetningar, rökleiðsla, 
frumkvæði að lausn 
vandamála, aðlögunarhæfni, 
teymisvinna, tímastjórnun, 
grundvallar tölvukunnátta, 
þjónustulund, samvinna, 
viðskiptaleg hugsun, 
markaðsmeðvitund, 
lífsleikni, víðsýni, sértæk 
starfstengd kunnátta, 
frumkvöðlamennska 

Áhrifarík notkun 
formlegrar leitarþjónustu 
og upplýsingaveita, 
meðvitund um og 
áhrifarík notkun á 
óformlegum 
tengslanetum, geta til að 
útbúa ferilskrár og 
umsóknir, geta til að taka 
viðtöl og hæfni til að 
kynna mál aðgangur að 
meðmælendum, 
skilningur á eigin 
styrkleikum og 
veikleikum, útsjónarsemi 
við að koma auga á 
tækifæri, raunhæf nálgun 
á starfstækifærum 

Bíll til umráða eða 
aðgangur að 
almenningssamgöngum, 
göngufjarlægð frá 
vinnustað, heimilistekjur, 
tímalengd fjárhagslegra 
örðugleika, aðgangur að 
fjárhagslegum stuðningi, 
tekju- og skuldastjórnun, 
aðgangur að persónulegu 
og fjölskyldutengdu 
stuðningsneti, 
samfélagslegur 
stuðningur, óformlegt 
stuðningsnet (fjöldi, stærð 
og staða) 

Umbun, vinnuaðstæður, 
vinnustundir, 
vinnuskipulag, 
starfsþróun, sveigjanleiki 
í starfi,  

Menntun og starfstengd 
hæfni: 

Aðlögunarhæfni og 
hreyfanleiki: 

 Ráðningar þættir: 

Formleg menntun, 
starfstengd menntun, almenn 
starfsreynsla, persónulegir 
hæfileikar, almenn 
yfirfæranleg kunnátta, 
starfstengd reynsla 

Landfræðilegur 
hreyfanleiki, 
sveigjanleiki í launum og 
launafyrirvarar, 
sveigjanleiki í starfi 
(vinnustundir, starfssvið, 
geiri) 

 Ráðningarferlið (bæði 
formlegt og óformlegt), 
möguleg mismunun, 
aðferðir við að meta 
umsækjendur, 
menntunarkröfur og aðrar 
kröfur.  

Tenging við vinnumarkað:   Aðrir stuðningsþættir: 
Tími í núverandi starfi, 
lengd atvinnuleysis, 
jafnvægi í starfssögu 

  Aðgangur að 
félagsþjónustu og aðstoð 
við atvinnuleit, réttur á 
atvinnuleysisbótum, 
aðgangur að námskeiðum, 
aðgangur að aðstoð við 
umskiptin að klára nám 
og fá atvinnu. Aðgengi og 
fjárhagslegt svigrúm til að 
nálgast almennar 
samgöngur, dagvistun 
barna og aðra stuðnings 
þjónustu 

Heimild: McQuaid og Lindsay, 2005. 
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Atvinnurekendur, verðandi starfsmenn og samfélagið í heild sinni hafa mjög mismunandi 

sýn á atvinnuhæfni. Miklu máli skiptir að skilgreina hugtakið vítt og taka með alla 

mögulega þætti sem geta haft áhrif á atvinnuhæfni viðkomandi eintaklings. Mikilvægt sé 

að taka með persónulegar aðstæður og ytri þætti. Persónulegar aðstæður hafa mikil áhrif 

á getu og vilja einstklings til að finna sér tiltekna vinnu og þann félagslega þrýsting sem 

hann verður fyrir í því sambandi. Ytri aðstæður í þjóðfélaginu geta einnig haft mikil áhrif 

á hvort viðkomandi finnur vinnu við hæfi. Lögð er áhersla á gengið sé út frá að 

atvinnuhæfni feli í sér skilyrðislausa viðurkenningu á sértækum kröfum sem eru 

breytilegar þvert á tíma og rúm og milli atvinnurekenda (McQuaid og Lindsay, 2005).  

 Rothwell og Arnold (2007) benda á í grein sinni að sú skilgreining á atvinnuhæfni 

sem byggi á ýmsum eiginleikum og einkennum einstaklingsins (e. individual attributes) 

hafi verið staðfest í mörgum rannsóknum. Vísa þeir í þessu sambandi meðal annars í 

greinar og verk eftir Hillage og Pollard (1998), Tampkin og Hillage (1999, í Rothwell og 

Arnold 2007), Kluytmans og Ott (1999), Lane og fl. (2000, í Rothwell og Arnold, 2007) 

og Rajan og fl. (2000). Um er að ræða eiginleika eins og þekkingu og hæfni, 

lærdómsgetu, að ná tökum á stjórnun starfsframa og starfsleit, fagþekkingu og seiglu. En 

þeir benda á að atvinnuhæfni snúist ekki eingöngu um einstaklingsbundna eiginleika 

heldur einnig ytri þætti sem hafa mikil áhrif, það er bæði innri og ytri atvinnuhæfni. Telja 

þeir vísindaleg skrif um atvinnuhæfni afar takmarkaða og að almennt sé alls ekki sé 

gerður nægilega góður greinarmunur á hvað telst vera innri atvinnuhæfni og hvað telst 

vera ytri atvinnuhæfni né hvort munurinn skipti einstaklinga meginmáli þegar þeir velta 

fyrir sér stöðu sinni.  

 Í kaflanum hefur verið farið yfir þróun atvinnuhæfni. Næsti kafli fer yfir þau 

líkön atvinnuhæfni sem skipta máli fyrir rannsókn höfundar.  
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3.3 Helstu líkön um atvinnuhæfni 

Í þessum kafla er farið yfir nokkur líkön sem hafa verið sett fram til að útskýra 

atvinnuhæfni. Margir fræðimenn hafa skrifað um atvinnuhæfni en því miður gefst ekki 

svigrúm til að setja fram tæmandi yfirlit. Megináherslan er lögð á að gera grein fyrir 

líkönum sem hafa þýðingu fyrir rannsókn höfundar. 

 

3.3.1 Þrjár víddir atvinnuhæfni 

Fugate, Kinicki og Ashforth (2004) telja atvinnuhæfni vera félagssálfræðilegt 

fyrirbæri/hugsmíð (e. psycho-social construct) sem feli í sér marga mismunandi þætti 

sem hafa með einstaklinginn að gera og aðstoða hann í sameiningu við að greina þær ótal 

mörgu breytingar á vinnumarkaði sem eiga sér stað í nútímanum. Um er að ræða 

samvirka samsetningu þriggja vídda: Starfsferils auðkenni (e. career identity), 

persónuleg aðlögunarhæfni (e. personal adaptability) og félags- og mannauður (e. social 

and human capital). Mynd 14 útskýrir hvernig þessu sambandi er háttað 

 
       Heimild: Fugate og fl., 2004 

 
 

 

Líkanið er byggt á hugmyndum Ashford og Taylor (1999) og Grant (2000) um virka 

einstaklingsmiðaða aðlögunarhæfni og frumkvæði. Mikil áhersla er lögð á sálræna og 

einstaklingsbundna þætti sem höfundar telja að mætti gera hærra undir höfði í fræðunum 

en áður hefur verið gert. Einstaklingurinn telst atvinnuhæfur að því marki að hann geti á 

einhvern hátt „samið um“ persónulega þætti (e. parlay person factors) sem hægt er að 

Mynd 14. Þrjár víddir atvinnuhæfni.  
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bera saman við umhverfið. Þetta á við um starfsferils auðkenni, persónulega 

aðlögunarhæfni og félags- og mannauð því einstaklingurinn hefur mjög takmörkuð áhrif 

á hvað atvinnurekendur sækjast eftir og setja í starfslýsinguna í það og það skiptið. 

Höfundar taka fram að hver vídd hafi sjálfstætt gildi en saman myndi þær heild er nefnist 

atvinnuhæfni sem umlykur sameiginlega þætti hverrar víddar fyrir sig. Taka skal fram að 

víddirnar hafa mismunandi áhrif fyrir mismunandi einstaklinga. Eins og áður hefur 

komið fram á skiptir samhengi viðkomandi miklu máli (Fugate og fl., 2004). 

 Fugate og félagar (2004) álíta atvinnuhæfni vera „samanlagt margvítt fyrirbæri“ 

(e. aggregate multi-dimensional construct) þar sem einstakir hlutar tengjast saman. Þetta 

þýðir að starfsferlis auðkenni, persónuleg aðlögunarhæfni og félags- og mannauður 

einstaklingsins hefur í för með sér eða orsakar atvinnuhæfni. Þarna er um að ræða 

orsakasamband að mati fræðimannanna. Atvinnuhæfni hefur aðeins þýðingu þegar 

víddirnar eru settar saman og skoðaðar sameiginlega (sjá mynd 15). 

 
       Heimild: Fugate og fl., 2004 

 
 

 

Fyrsta víddin (starfsferlis auðkenni) felur í sér hvernig einstaklingurinn skilgreinir sig í 

tilteknu vinnusamhengi. Það býður uppá framsetningu sem er meira eða minna 

samhangandi og felur í sér mismunandi vinnureynslu og metnað. Þessi vídd felur í sér 

skilgreiningu einstaklingsins á „hver er ég“ og „hver vil ég vera“ sem getur til dæmis 

falið í sér markmið, gildi, skoðanir og samskiptamunstur. Starfsferils auðkenni á við um 

það hvernig einstaklingar skilgreina sjálfa sig í tilteknu vinnusamhengi til lengri tíma 

með vísan í fortíð og nútíð sem aðstoða við að vísa vegin til framtíðar. Um er að ræða 

nokkurs konar áttavita fyrir hinar víddirnar (Fugate og fl., 2004).  

Mynd 15. Samband víddanna þriggja og atvinnuhæfni. 
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Rannsóknir hafa sýnt að önnur víddin (persónuleg aðlögunarhæfni) skiptir miklu máli 

fyrir heildarþróun starfsferilsins. Einstaklingar sem hafa yfir að ráða aðlögunarhæfni eru 

viljugir og hafa getu til að breyta persónulegum þáttum er snúa að þekkingu, hæfni, getu 

og hegðun og aðlagast nýjum aðstæðum auðveldlega. Þættir sem skipta máli eru 

bjartsýni, lærdómsgeta, hreinskilni, innri stjórnrót og almenn sjálfstrú (Fugate et al, 

2004). Segja má að ef fyrsta víddin snýst um „hver“ einstaklingurinn er, þá má segja að 

önnur víddin sýni „hvernig“ hann getur orðið það sem hann leitast við að verða. Því má 

segja að sambandið milli víddanna sé gagnvirkt. 

Þriðja víddin snýst um félagsauð og mannauð einstaklingsins bæði innan og utan 

skipulagsheilda sem felur í sér nokkurs konar fjárfestingu sem er ætlað að skila fleiri 

framtíðartækifærum. Félagsauð má skilgreina sem tiltekna viðskiptavild innan 

tengslaneta sem geta skilað upplýsingum, áhrifum og þar með aðgangi að tækifærum til 

starfsframa. Einstaklingar með vel þróaðan félagsauð nýta sér óformleg tengslanet, það er 

vini og vandamenn, ásamt því að nýta sér formleg vinnuleitarkerfi, það er vinnumiðlanir. 

Mannauð má hins vegar skilgreina sem margvíslega einstaklingsbunda þætti sem hafa 

áhrif á framgang starfsferilsins, svo sem aldur, menntun, starfsreynslu, þjálfun, 

frammistöðu, lengd fastráðningar, tilfinningagreind og aðra vitsmunalega hæfileika. Í 

stuttu máli má segja að mannauður sé í raun hæfileikar einstaklingsins, „auður 

mannsins“, til að mæta þeim kröfum sem ætlast er til af honum í því starfi sem hann 

sinnir (Fugate et al, 2004). 

 Ýmis starfsreynsla getur reynst dýrmæt þegar kemur að uppbyggingu félagsauðs 

og mannauðs. Störf veita oftar en ekki aðgang að margvíslegri þekkingu og aðstoða við 

að byggja upp sambönd og orðstí sem getur haft í för með sér aukna auðlegð og þróað 

starfsferils auðkenni viðkomandi enn frekar. Einstaklingar sem telja sjálfa sig búa yfir 

þekkingu og hafa góðan orðstí eru líklegri til að leita uppi eftirsóknarverð störf, menntun 

og viðhalda mikilvægum samböndum. Því má segja að félagsauður og mannauður sé 

einstaklingnum afar mikilvæg hjálp við að skilgreina hvert sé starfsferils auðkenni hans, 

það er hver hann er í vinnusamhengi (Fugate et al, 2004)..  

Starfsferils auðkennið drífur síðan einstaklinginn áfram í að fjárfesta frekar í 

félags- og mannauð sínum og viðheldur þannig því gagnvirka sambandi sem er til staðar 

milli fyrstu og þriðju víddarinnar. Einnig má finna gagnvirkt samband á milli annarrar og 

þriðju víddarinnar því líklegt er að einstaklingar sem hafa góða aðlögunarhæfileika geti 

þróað víðtækara tengslanet og þannig aukið félags- og mannauð sinn í meira mæli en þeir 

sem eru hafa minni aðlögunarhæfni. Segja má að einstaklingar geti í gegnum félags- og 
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mannauð sinn aukið þekkingu sem gerir þeim auðveldara að aðlagast aðstæðum sem geta 

komið upp og þannig að aukið tækifæri þeirra (Fugate et al, 2004).. 

 

Mynd 16 sýnir hvernig víddirnar þrjár tengjast (eigin útfærsla). 

 
       Heimild: Fugate og fl. 2004 

 
 

 

Fugate og félagar (2004) taka fram að mikil þörf sé á frekari rannsóknum og að gera 

þurfi betur grein fyrir hvernig hægt sé að mæla atvinnuhæfni. Grein þeirra er aðallega til 

þess fallin að aðstoða við að byggja upp mögulegar tilgátur um hugtakið. Rothwell og 

Arnold (2007) benda á að líklega sé æskilegra að skilja betur að atvinnuhæfni og 

víddirnar því auðvelt sé að rugla þessum hugtökum saman.   

 

 

 

Mynd 16. Tengls milli vídda atvinnuhæfni 
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3.3.2 Líkan Pool og Sewell 

Pool og Sewell (2007) gerðu tilraun til að einfalda hugtakið atvinnuhæfni og komu fram 

með hagnýtt líkan sem útskýrir hana á skýran myndrænan máta. Að þeirra mati er líkanið 

einfalt og gerir skiljanlega þá þætti sem þurfa að vera til staðar fyrir bæði einstaklinga, 

fræðimenn og skipulagsheildir sem vilja kynna sér hugtakið. Mynd 17 sýnir atvinnuhæfni 

uppbyggða líkt og pýramída (viðbætur höfundar).. Neðst má finna starfsþróun, reynslu, 

fagþekkingu, almenna þekkingu og tilfinningagreind. Þessa þætti þarf reglulega að 

endurskoða og íhuga hvort þurfi að gera breytingar. Aðeins ofar má finna S-in þrjú: 

Sjálfstrú (e. self-efficacy), sjálfsöryggi (e. self-confidence) og sjálfsálit (e. self-esteem) en 

á milli þeirra er tenging. Samanlagðir eru þessir þættir taldir vera grunnurinn að 

atvinnuhæfni. 

 

 
Mynd 17. Líkan Pool og Sewell (2007) 

 

„Fagþekking“ (e. degree subject knowledge) er talin afar mikilvægur hluti líkansins og 

má gefa sér að ástæðan fyrir að einstaklingar velja að hefja háskólanám sé að sækja sér 

dýpri þekkingu á tilteknu efni og fái síðan prófgráðu og ef til vill betri vinnu. Þó geta 

aðrar ástæður legið þar að baki námi (Pool og Sewell, 2007). „Almenna þekkingu“ (e. 

generic skills) er erfiðara að skilgreina en ýmsir fræðimenn hafa rannsakað hvað átt er 

við með því og reynt að taka saman hvað það er sem atvinnurekendur eru að sækjast eftir. 

„The Pedagogy for Employability Group“ verkefnið hefur tekið saman sett fram lista 

byggðan á rannsóknum síðustu 25 ára. Tafla 5 sýnir hverjir þættirnir eru.  
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Á listanum má finna helstu kunnáttu þætti almennrar þekkingar sem atvinnurekendur 

gera ráð fyrir að útskrifaðir háskólanemar hafi yfir að ráða: 

 
Tafla 5. Kunnáttuþættir almennrar þekkingar 

Ímyndunarafl/sköpunargáfa Geta átt munnleg og skrifleg samskipti 
Aðlögunarhæfni/sveigjanleiki Tölulæsi 
Vilji til að læra Hæfni til að koma auga á smáatriði 
Sjálfstæð vinnubrögð/sjálfsstjórn Tímastjórnun 
Hæfileiki til að vinna með öðrum Geta tekið ábyrgð og ákvarðanir 
Hæfni til að geta stjórnað öðrum Hæfni til skipulagningar og samhæfingar 
Geta unnið undir pressu Tæknilæsi (geta til að tileinka sér nýja tækni) 
Góðir samskiptahæfileikar Upplýsingalæsi (viðbót höfundar). 

      Heimild: Knight og Yorke, 2004 

 

McLaughlin (1992) setti saman „Employability Skills Profile“ þar sem leitað var til 25 

umsvifamikilla atvinnurekenda í Kanada um hvað þeir teldu mikilvægt starfsmönnum. Í 

ljós kom að þeir voru að leita að einstaklingum sem gætu átt samskipti, hugsað og haldið 

áfram að læra allt sitt líf, einstaklingum sem gætu sýnt jákvætt viðmót og hegðun, tekið 

ábyrgð og verið aðlögunarhæfir og einstaklingum sem gætu unnið með öðrum.  

 Neðst í píramídanum má einnig finna „tilfinningargreind“ (e. emotional 

intelligence). Goleman (1998) bendir á að á tímum þar sem starfsöryggi er af skornum 

skammti, þá skipti tilfinningagreind höfuðmáli til að viðhalda atvinnuhæfni. Rannsóknir 

sýna að einstaklingar sem eru með háa tilfinningagreind eigi auðvelt með að hvetja sjálfa 

sig og aðra til að ná lengra. Þeir eru einnig líklegri til að njóta meiri starfsframa, byggja 

sterkari tengsl og eru við betri heilsu en þeir sem eru með lægri tilfinningagreind 

(Cooper, 1997).   

 Undir hlutann „starfsþróun“ (e. career development) fellur sú hæfni að þekkja 

vinnumarkaðinn og sjá hvaða möguleikar eru opnir og standa til boða ásamt að vita 

hvernig er best að kynna sig fyrir framtíðarvinnuveitanda. Þetta snýst í raun um að vita 

hvernig á að taka yfirvegaðar og upplýstar ákvarðanir er varða starfsframann. Foster 

(2006, í Pool og Sewell, 2007) bendir réttilega á að það sé til lítils að rækta atvinnuhæfni 

sína ef viðkomandi getur ekki komið auga á tækifæri á vinnumarkaðinum þar sem hún 

kemur að notum.  

 Undir „reynslu“ fellur bæði lífs- og starfsreynsla (e. work and life experience). 

Margar rannsóknir hafa sýnt að fyrri starfsreynsla getur skipt verulegu máli þegar 

atvinnurekendur eru að velja framtíðarstarfsmenn. Knight og Yorke (2004) benda á að 
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einstaklingar sem búa yfir víðtækri starfs- og lífsreynslu séu líklegri til að tryggja sér 

vinnu en þeir sem hafa minni reynslu.  

Mikilvægt er fyrir einstaklinga að taka mið af öllum þessum þáttum og endurmeta 

og íhuga (e. reflection and evaluation) áhrif þeirra á atvinnuhæfni. Pool og Sewell (2007) 

telja að skipulagning persónuþroska (e. personal development planning) skipti miklu 

máli. Hún getur hjálpað við að skipuleggja, skrá niður og endurspegla þannig hvernig 

tiltekin reynsla hefur mótað og haft áhrif hæfileika er tengjast starfsleit og 

sjálfsmeðvitund. Skipulagning persónuþroska getur einnig aðstoðað við að færa þekkingu 

og hæfileika yfir á nýjar aðstæður, gera raunsærri áætlanir auk þess að sýna betur 

atvinnumöguleika viðkomandi og hvernig hann getur skipulagt starfsþróun sína.  

 Hin þrjú S, „sjálfstrú“ (e. self-efficacy), „sjálfsöryggi“ (e. self-confidence) og 

„sjálfsálit“ (e. self-esteem) eru mikilvægir tenglar milli þekkingar, skilnings, hæfileika, 

reynslu, persónulegra eiginleika og síðan atvinnuhæfni. Sjálfstrú má skilgreina sem innri 

trú einstaklingsins á eigin hæfileika við tilteknar aðstæður. Sjálfsöryggi er síðan hvernig 

hann speglar hæfileika sína út á við. Sjálfstrúin og sjálfsöryggið byggja síðan upp 

sjálfsálitið sem hefur beina tengingu við atvinnuhæfni viðkomandi. Þessi þrjú atriði eru 

samvirk, það er ef eitt vantar hefur það áhrif á hin (Pool og Sewell, 2007). 

 Með sjálfstrú er átt við trú einstaklingsins á eigin hæfileikum til að skipuleggja og 

framkvæma athafnir við tilteknar aðstæður. Trú einstaklingsins á sjálfum sér hefur áhrif á 

hugsanir hans, líðan, hvatningu og athafnir. Meginmarkmið formlegrar menntunar er að 

undirbúa nemendur og útbúa þá með vitsmunalegum verkfærum eins og sjálfstrú og innri 

hvatningu til að mennta sig út ævina (Bandura, 1995). Nemandi sem lokið hefur prófi og 

trúir því að hann sé líklegur til að geta gert það sem gera þarf til að ná árangri er mun 

líklegri til að njóta velgengni við að finna vinnu og standa sig vel í þeirri vinnu sem hann 

velur sér en sá sem hefur ekki trú á sjálfum sér (Pool og Sewell, 2007).  

 Sjálfsöryggi er talinn vera eiginleiki sem sést í hegðun og fasi einstaklingsins. 

Goleman (1998) telur einstaklinga með mikið sjálfstraust hafa hæfileikann til að koma 

fram og kynna sjálfa sig af öryggi ásamt því að geta haft ákveðna nálægð. Sumir 

fræðimenn hafa bent á að sjálfsöryggi sé innbyggður eiginleiki sem er ólíklegur til að 

breytast yfir tíma (Norman og Hyland, 2003) en aðrir telja sjálfsöryggi vera bundið 

tilteknum aðstæðum og því megi auka það þegar á þarf að halda og við það sé byggt á 

ákveðinni reynslu, menntun eða annarri þekkingu, líkt og líkan Pool og Sewell (2007) 

sýnir. 
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Owens (1993) telur að einstaklingar sem eru með víðtækt sjálfsálit hafi til að bera 

sjálfsvirðingu og sjálfsvirði en séu jafnframt raunsæir þegar kemur að sjálfsmati. Þetta 

raunsæi er talið vera lykillinn að því að sjá á hvaða sviðum viðkomandi þarf að bæta sig 

og jafnframt lykillinn að þeim lærdómi sem þarf að eiga sér stað allt lífið. Rannsóknir 

hafa sýnt jákvæð tengsl milli sjálfstrausts og afreksverka (Lawrence, 1996, í Pool og 

Sewell, 2007).  

 Pool og Sewell telja sjálfsálit skipta meginmáli við að skilja hvernig einstaklingar 

öðlast atvinnuhæfni. Mikilvægt sé að einstaklingurinn trúi á sjálfan sig og hæfileika sína 

og geti endurspeglað þá trú sína út á við. Til þess þarf viðkomandi að hafa gott sjálfsálit 

sem aðstoðar hann við að meta tækifæri og aðstæður á raunsæjan hátt. Gloria Steinem 

(1992, bls. 287, í Pool og Sewell, 2007) setti þetta fram á áhugaverðan máta þegar hún 

segir að „sjálfsálit sé ekki allt, en án þess hafi maður í raun lítið“. 

Um er að ræða samspil þátta sem saman geta búið til lykil að atvinnuhæfni sem 

getur opnað dyrnar að nýjum möguleikum fyrir viðkomandi líkt og mynd 18 sýnir. 

 
      Heimild: Pool og Sewell, 2007 

 
Mynd 18. Myndræn lýsing á atvinnuhæfni. 

 

Pool og Sewell (2007), líkt og fleiri benda á að atvinnuhæfni sé verkefni til langs tíma og 

að enginn verði fullkomnlega atvinnuhæfur. Það sé alltaf svigrúm til úrbóta því 

atvinnuhæfni breytist með aðstæðum viðkomandi einstaklings og umhverfinu í heild 

sinni. Í hugum margra snýst atvinnuhæfni um að finna atvinnu sem hæfir viðkomandi en 

atvinnuhæfni er flóknari og margslungnari en svo. Í tilfelli háskólanema sem lokið hafi 

prófi þá sé ekki nóg að athuga hvort viðkomandi nemandi hafi fengið vinnu sex 

mánuðum eftir útskrift. Skoða verði hvort vinnan sé við hæfi og hvort viðkomandi sé að 
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nýta menntun sína í starfi. Taka verði með í reikninginn að sumir annað hvort velja eða 

neyðast til að taka nánast hvaða starfi sem er fljótlega eftir útskrift vegna útistandandi 

skulda eða annarra aðstæðna. 

 

3.3.3 Sjálfsskynjuð atvinnuhæfni 

Rothwell og Arnold (2007) gefa sér þá forsendu að í því umhverfi sem við lifum í nú sé 

ekki hægt að ganga út frá því að fá starfsráðningu til lengri tíma. Þess vegna verði 

einstaklingar að leggja áherslu á að viðhalda og auka hylli sína á vinnumarkaðnum. 

Höfundarnir hafa sett saman og þróað, og unnið við að staðreyna mælikvarða fyrir 

„sjálfsskynjaða atvinnuhæfni“ (e. self-perceived employability). Í upprunalega úrtakinu 

voru mannauðssérfræðingar og voru þeir valdir vegna þess að talið var að þeir hefðu til 

að bera ákveðin gildi og tryggð tengdri sérfræðikunnáttu sinni og vera fremur sjálfbjarga 

á vinnumarkaðinum. Megináherslan er á einstaklinginn og hvaða möguleika hann telur 

sig hafa á vinnumarkaði og hvernig hann „heldur þeirri vinnu sem hann er í“ eða hvernig 

hann „nær í vinnuna sem hann langar í“ (Rothwell og Arnold, 2007, bls. 25). 

 Upprunalegi mælikvarðinn byggir á eftirfarandi kvaðranti.  

 
       Heimild: Rothwell og Arnold, 2007 

 
Mynd 19. Tvær víddir atvinnuhæfni 

 

Mynd 19 sýnir hvernig kvaðrantinn er uppbyggður. Hluti a stendur fyrir sjálfsskynjað 

mat einstaklingsins á hvernig viðkomandi nýtist innan þeirrar skipulagsheildar sem hann 

vinnur hjá. Hluti b snýst um hvernig skipulagsheildin metur starfsstéttina á 

vinnumarkaðinum. Hluti c snýr síðan að því hvernig einstaklingurinn metur virði sitt utan 
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þeirrar skipulagsheildar sem hann vinnur hjá, það er á hinum ytri vinnumarkaði. Hluti d 

snýst síðan um hvernig tiltekin starfsstétt er metin á ytri vinnumarkaði. 

 Rothwell og Arnold (2007) byggja spurningalistann sinn á kvaðrantinum ásamt 

eftirfarandi atriðum frá öðrum fræðimönnum sem þeir telja vera mikilvægustu 

stuðningsþætti atvinnuhæfni: 

• „Kunnátta og hegðun“ (e. skills and behaviours) sem stuðla að árangursríkri 
frammistöðu (Hillage og Pollard, 1998; Van Der Heijden, 2002) 
 

• „Seigla“ (e. resilience) til að geta tekist á við og brugðist hratt við breytingum 
(Rajan og fl., 2000) 

 
• „Tengslanet“ (e. networks of contacts) sem veitir upplýsingar og stuðning  

(Fugate og fl., 2004) 
 

• „Atvinnuleitartækni“ (e. job seeking skills) og „vinnumarkaðsþekking“  
 (e. labour-market knowledge) (Hillage og Pollard, 1998) 
 

Úr varð 16 atriða listi af fullyrðingum, sem eftir tölfræðilegar prófanir var fækkað í 11, 

sem voru síðan metnar á fimm punkta Likert kvarða þar sem 1 stendur fyrir mjög 

ósammála og 5 fyrir mjög sammála. Listann í heild sinni má finna í viðauka 1a. 

 Innri áreiðanleiki listans mældist hár og telja höfundar að ekki hefði mátt bæta 

áreiðanleika listans frekar með því að taka fleiri atriði út af listanum. Vísbendingar 

fundust sem styðja það að sjálfskynjuð atvinnuhæfni sé aðskilið hugtak en megi þó að 

hluta til setja í samhengi við þau önnur hugtök sem voru prófuð. Höfundar leggja áherslu 

á að ekki megi meðhöndla atvinnuhæfni sem óskipt hugtak (e. unitary construct) þar sem 

bæði fræðin og prófanir hefðu sýnt fram á að um margvítt hugtak sé að ræða (Rothwell 

og Arnold, 2007).  

 Rothwell, Herbert og Rothwell (2008) framkvæmdu rannsókn byggða á lista 

Rothwell og Arnold (2007) þar sem ætlunin var að þróa listann en frekar og voru 

grunnnemar í háskólanámi (e. bachelor degree) að þessu sinni í úrtakinu. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna væntingar og sjálfsskynjaða atvinnuhæfni nema í þremur 

háskólum í Bretlandi. 
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Mælikvarðinn byggir á eftirfarandi grind (Rothwell, Herbert og Rothwell, 2008): 

 
Mynd 20. Skynjuð atvinnuhæfni háskólanema. 

 

Mynd 20 sýnir grindina sem er skipt í fjóra hluta. Snúa þeir að háskólanum þar sem 

nemandinn er að stunda nám, sérsviðinu sem nemendinn hefur valið, stöðunni á ytri 

vinnumarkaði og síðan þeirri sjálfstrú sem nemandinn býr yfir. Í miðjunni er síðan 

metnaður sem má telja að sé nokkurs konar drifkraftur viðkomandi og tengist sjálfstrú 

hans. Innan kassanna eru síðan þættir sem eru taldir tengjast atvinnuhæfni. Í viðauka 1b 

má finna ítarlegri lista yfir þær spurningar sem falla undir hvert atriði fyrir sig. 

 Rothwell, Jewell og Hardie (2009) lögðu fyrir sama spurningalista og Rothwell, 

Herbert og Rothwell (2008) en úrtakið var framhaldsnemendur í háskóla (e. post 

graduate level). Því miður fann höfundur ekki greinina fyrr en eftir að rannsókn 

ritgerðarinnar hafði verið framkvæmd. Listinn var mjög svipaður að undanskildum 

nokkrum breytingum. 
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3.4 Samantekt á fræðilegri umfjöllun 

Í kaflanum verða dregin saman aðalatriðin út fræðilega hlutanum og er skiptingin sú 

sama og kaflaskiptingin byggir á 

 

Vinnumarkaðurinn 

Flestir einstaklingar verja stórum hluta ævinnar við vinnu og má segja að í hinum 

vestræna heimi megi líta á vinnu sem tákn um persónulegt virði einstaklinga (Grint, 

1998). Íslenskt samfélag hefur þróast frá því að vera frumstætt bændasamfélag yfir í að 

verða tæknivætt þjónustusamfélag á tiltölulega skömmu tíma (Seðlabanki Íslands, 2010). 

Íslenskur vinnumarkaður stjórnast eins og aðrir markaðir af lögmálum framboðs og 

eftirspurnar þar sem einstaklingar bjóða starfskrafta sína gegn borgun og atvinnurekendur 

leita eftir vinnuafli til að ráða gegn launagreiðslu (Ingi Rúnar Eðvarðsson, e.d.; Clarke, 

2008).  

 Árið 2010 voru að jafnaði 180.900 manns á vinnumarkaði og mældist 

atvinnuþátttaka á íslenskum vinnumarkaði 81 prósent. Atvinnuþátttaka var mest meðal 

fólks sem hefur lokið háskólamenntun rúmlega 91 prósent samanborið við tæplega 82 

prósent þátttöku hjá fólki með starfs- eða framhalds menntuðum og 74 prósent hjá þeim 

sem höfðu grunnmenntuðum eða minna. Árið 2010 var þriðjungur vinnuaflsins einungis 

með grunnmenntun, tæplega 40 prósent með starfs- og framhaldsmenntun og tæplega 30 

prósent með háskólamenntun. 

 Atvinnuleysi mældist 7,6 prósent samkvæmt vinnumarkaðskönnun Hagstofu 

Íslands árið 2010, en 8,1 prósent eins og það er skráð hjá Vinnumálastofnun. Hlutfall 

þeirra sem hafa eingöngu grunnmenntun hefur verið mun hærra meðal atvinnulausra en 

hlutfall þeirra af vinnuaflinu en dregið hefur úr þessum mun. Þessu hefur hins vegar 

verið öfugt farið meðal þeirra sem eru með starfs- og framhaldsmenntun og 

háskólamenntun því hlutfall þeirra hefur verið lægra meðal atvinnulausra en af 

vinnuaflinu en dregið hefur úr muninum. Þrátt fyrir mikinn sveigjanleika á íslenskum 

vinnumarkaði má gera ráð fyrir að batinn á vinnumarkaði verið hægur. 

 

Þekking, þekkingarstarfsmenn og hinn breytti sálfræðilegi samningur 

Gjaldmiðill dagsins í dag er þekking sem er talin vera verðmætari og gefa meiri völd en 

náttúruauðlindir, verksmiðjur eða digurt seðlabúnt (Stewart, 2001). Nú til dags er aukið 

virði skapað með framleiðni og nýsköpun, sem verða til með notkun þekkingar. Segja má 
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að þekkingarstarfsmenn séu og verði hin félagslega leiðandi stétt, sem veit hvernig má 

nýta þekkingu svo að úr verði verðmæti (Drucker, 1993). Þekkingarstarfsmaðurinn býr 

yfir sérþekkingu sem hann hefur aflað sér með formlegri menntun og lítur á sig sem 

sérfræðing. Hann er álitin verðmæt auðlind og er jafn mikilvægur skipulagsheildinni og 

hún honum. Þekkingarstarfsmenn verða að vera sínir eigin stjórnendur því fyrirtæki eru í 

raun hætt að halda utan um starfsferla (e. career) starfsmanna sinna. 

Þekkingarstarfsmenn munu að öllum líkindum lifa lengur en þær skipulagsheildir sem 

þeir vinna hjá, því verði þeir sjálfir að vita hvenær er tímabært að breyta um stefnu og 

hvernig eigi að halda sér í vinnu allan starfsaldurinn (Drucker, 2005). 

 Breyting hefur orðið á hinum hefðbundna sálfræðilega samningi, sem má 

skilgreina sem óformlegt óyrt loforð sem ekki stendur formlega í starfssamningi, 

undanfarna áratugi. Í hinum nýja sálfræðilega samningi felast ekki lengur langtíma 

skuldbindingar fyrirtækis við starfsmann heldur frekar skuldbindingu þess til að veita 

starfsmanni góða þjálfun og möguleika á þróun í starfi (Levinson og fl. 1962, í Baruch, 

2001; Rousseau, 1990). Skiptar skoðanir eru meðal fræðimanna um hvort sé að ræða 

nýjan eða breyttan samning eða samkomulag (Bagshaw, 1996; Baruch, 2001; Clarke og 

Patrickson, 2008). 

 Hið síbreytilega umhverfi starfsferilsins útheimtir stöðuga hæfni í að ráða við 

breytingar. Hæfni og vilji til að aðlagast eru grundvallaratriði velgengni (Fugate et al, 

2004; Hall, 2002). Í stað þess að breytast eftir þörfum umhverfisins (e. reactive) þá hefur 

aðlögunarhæfni einstaklingsins breyst yfir í að vera ,,proactive“, það er hann hefur 

frumkvæði að breytingum (Fugate et al, 2004). 

 Talað er um að atvinnuhæfni standi fyrir valdbreytingu (e. powershift) á hinu 

alþjóðlega auðvaldsskipulagi. Þeir sem hafa til að bera frumkvæði eða hugmyndaauðgi 

þurfi í minna mæli að binda sig hjá sömu skipulagsheildinni í marga áratugi til þess að 

eiga blómlegan starfsferil (Drucker, 1993). Ef skipulagsheildir treysta á þekkingu og 

hæfni starfsmanna sinna þá liggi valdið hjá þeim sem hafa þessa hæfileika (Micheals et 

al, 2001). Eftir því sem hin þróuðu hagkerfi byggja í meira mæli á þekkingardrifnum 

iðnaði má sjá atvinnuhæfni sem leið til að ná samkeppnisforskoti (Brown, Hesketh og 

Williams, 2003).  
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Atvinnuhæfni (employability) 

Hugtakið atvinnuhæfni kom fyrst fram í Bretlandi og Bandaríkjunum í byrjun 20stu aldar 

og tengist einstaklingum sem vilja bæta og/eða viðhalda stöðu sinni á vinnumarkaði, 

bæði þeim sem hafa atvinnu og atvinnulausum. Þrátt fyrir að hugtakið sé viðurkennt 

innan fræðanna er það flókið og margslungið og hefur verið gagnrýnt af ýmsum 

fræðimönnum (De Grip og fl., 2004; Rajan og fl., 2000). Hugtakið er hálfopið og því má 

segja að hægt sé að skilgreina það bæði vítt og þröngt. 

Víða skilgreiningu á atvinnuhæfni má setja fram sem:  

„Færni, getu og vilja einstaklingsins til að nýta hæfileika sína á þann hátt á 

vinnumarkaði sem er líklegur til að skila árangri miðað við þær aðstæður 

og forsendur sem hann hefur yfir að ráða  

     Atvinnuhæfni veltur á hvaða hæfileika, viðhorf og þekkingu 

einstaklingurinn hefur og hvernig hann nýtir þessar eignir sínar (e. assets) 

og kynnir mögulegum vinnuveitanda. 

     Atvinnuhæfni veltur einnig á efnahagslegu umhverfi einstaklingsins og 

félagslegu samhengi hans hverju sinni“ 

(Hillage og Pollard, 1998; Brown og fl., 2003; Sanders og de Grip, 2004; Fugate et 

al; 2004; McQuaid og Lindsay, 1999; McQuaid, Green og Danson, 2005; Clarke, 

2008). 

 

Þrönga skilgreiningu á hugtakinu atvinnuhæfni má setja fram sem: 

„Hæfileikann til að halda í vinnuna sem maður hefur eða ná í vinnuna sem maður 

hefur áhuga á“ (Rothwell og Arnold, 2007, bls. 25).  

 

Hvort menn vilja tala um starfshæfni, ráðningarhæfi eða atvinnuhæfni sem þýðingu á 

orðinu employability mun að einhverju leyti ráðast af smekk viðkomandi og því 

samhengi sem um ræðir. En samkvæmt þeim rökum sem hér hafa verið sett fram, 

byggðum á formlegri hugtakagreiningu, er það skoðun höfundar að orðið atvinnuhæfni 

lýsi best kjarna hugtakisins og um hvað það fjallar miðað við samhengið sem um ræðir. 

 Horfa má á atvinnuhæfni frá þremur megin sjónarhornum, út frá samfélaginu, frá 

fyrirtækinu og síðan frá sjónarhorni einstaklingsins (Versloot, Glaudé og Thijssen, 1998). 

Atvinnurekendur, verðandi starfsmenn og samfélagið í heild sinni hafa mjög mismunandi 

sýn á atvinnuhæfni. Miklu máli skiptir að taka með alla mögulega innri og ytri þætti sem 

geta haft áhrif á atvinnuhæfni viðkomandi eintaklings (McQuaid og Lindsay, 2005). 
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 Fugate, Kinicki og Ashforth (2004) telja atvinnuhæfni vera félagssálfræðilegt 

fyrirbæri/hugsmíð (e. psycho-social construct). Um er að ræða samvirka samsetningu 

þriggja vídda: Starfsferils auðkenni (e. career identity), persónuleg aðlögunarhæfni (e. 

personal adaptability) og félags- og mannauður (e. social and human capital). Á milli 

víddanna ríkir orsakasamband, það er starfsferlis auðkenni, persónuleg aðlögunarhæfni 

og félags- og mannauður einstaklingsins hefur í för með sér eða orsakar atvinnuhæfni. 

 Pool og Sewell (2007) komu fram með hagnýtt líkan sem tilraun til að einfalda 

hugtakið atvinnuhæfni og er það byggt upp eins og pýramídi. Neðst má finna starfsþróun, 

reynslu, fagþekkingu, almenna þekkingu og tilfinningagreind. Þessa þætti þarf reglulega 

að endurskoða og íhuga hvort þurfi að gera breytingar. Aðeins ofar má finna S-in þrjú: 

Sjálfstrú (e. self-efficacy), sjálfsöryggi (e. self-confidence) og sjálfsálit (e. self-esteem) en 

á milli þeirra er órjúfanleg tenging. Samanlagðir eru þessir þættir taldir vera grunnurinn 

að atvinnuhæfni. Atvinnuhæfni sé verkefni til langs tíma og að enginn verði 

fullkomnlega atvinnuhæfur. Það er alltaf svigrúm til úrbóta því atvinnuhæfni breytist 

með aðstæðum viðkomandi einstaklings og umhverfinu í heild sinni. 

 Rothwell og Arnold (2007) staðhæfa að í nútíma umhverfi sé ekki hægt að ganga 

út frá starfsráðningu til mjög langs tíma. Höfundarnir hafa sett saman, þróað, og unnið 

við að staðreyna mælikvarða fyrir „sjálfsskynjaða atvinnuhæfni“ (e. self-perceived 

employability). Þróuðu þeir spurningalista sem Rothwell, Herbert og Rothwell (2008) 

framkvæmdu rannsókn byggða á. Mælikvarði þeirra síðar nefndu byggir á grind sem er 

skipt í fjóra hluta. Snúa þeir að háskólanum þar sem nemandinn er að stunda nám, 

sérsviðinu sem nemendinn hefur valið, stöðunni á ytri vinnumarkaði og síðan þeirri 

sjálfstrú sem nemandinn býr yfir. Í miðjunni er síðan metnaður sem má telja að sé 

nokkurs konar drifkraftur viðkomandi og tengist sjálfstrú hans. 

 Hér með lýkur fræðilega hluta ritgerðarinnar. Yfirlitið er auðvitað ekki tæmandi 

en tekur á þeim þáttum sem höfundur telur skipta máli fyrir rannsóknina. Í næsta kafla 

verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar. Fyrst verður farið yfir hverjar 

rannsóknarspurningarnar eru, hvert þýðið og úrtakið er og að lokum verður gerð grein 

fyrir þeim rannsóknaraðferðum sem rannsóknin byggir á. 
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4 Aðferðafræði 

Áður en gert er grein fyrir aðferðum rannsóknarinnar er gott að skerpa á markmiði 

ritgerðarinnar sem er tvíþætt. Annars vegar að gera fræðilegt yfirlit yfir hvað 

atvinnuhæfni er og lýsa fræðilegri umfjöllun um hugtakið. Hins vegar er markmið 

ritgerðarinnar að framkvæma rannsókn til að aðstoða við að varpa ljósi á viðfangsefnið. 

 Höfundur notar blandaða rannsóknaraðferð (e. mixed methods research) þar sem 

lögð er áhersla á að safna saman, greina og/eða blanda saman gögnum einnar rannsóknar 

eða fleiri. Megin forsenda aðferðarinnar er að nota saman megindlegar og eigindlegar 

aðferðir til að bæta skilning á viðfangsefninu í stað þess að nota einungis hverja fyrir sig 

(Creswell og Plano Clark, 2007). Markmið rannsóknarinnar er að nota samspil 

eigindlegrar aðferðafræði (rýnihópur) og megindlegrar aðferðafræði (spurningalisti) til að 

fá fram niðurstöður sem nýtast sem undirstaða fyrir umræðu um viðfangsefnið. Sigurlína 

Davíðsdóttir (2003) bendir á að þegar undirbúa eigi megindlega rannsókn sé heppilegt að 

gera slíkt með eigindlegum hætti. Spurningalisti verði meira í takt við upplifun 

þátttakenda og sé góð leið til að finna svarmöguleika við lokuðum eða hálfopnum 

spurningum.  

 Höfundur setur fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 

1. Atvinna að námi loknu       
  a) Hver eru tengslin milli væntinga útskrifaðra meistaranema um atvinnu að 

námi loknu og rauntíma atvinnuleitar?   
      
2. Mat á þáttum atvinnuhæfni     
  b) Hvernig meta útskrifaðir meistaranemendur almenna þætti atvinnuhæfni 

þegar verið er að sækja um draumastarfið?    
        
  c) Hvaða þætti telja útskrifaðir meistaranemendur ráða mestu um atvinnuhæfni 

einstaklinga almennt?   
        

  
d) Með hvaða hætti eru útskrifaðir meistaranemendur helst að viðhalda 
atvinnuhæfni sinni? 

        
  e) Hvernig meta meistaranemendur stuðningsþætti atvinnuhæfni? 
      
3. Tengsl milli almennra þátta og stuðningsþátta atvinnuhæfni   
  f) Má finna tengsla milli almennra þátta og stuðningsþátta atvinnuhæfni? 
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4.1 Úrtak og þýði rannsóknar 

Þýði rannsóknarinnar eru allir meistaranemendur sem lokið hafa stjórnunartengdu námi 

við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, nánar til tekið af sérsviðunum fjármál 

fyrirtækja, mannauðsstjórnun, markaðsfræði og alþjóðaviðskipti, stjórnun og 

stefnumótun og viðskiptafræði. Einungis fimm af sjö línum deildarinnar voru valdar 

sökum afmörkunar og eðli vinnumarkaðsaðstæðna. Eftir standa námslínurnar skattaréttur 

og reikningsskil og reikningsskil og endurskoðun (M.Acc), færa má rök fyrir að 

starfssvið þessa hóps sé sértækara og aðstæður á vinnumarkaði frábrugðnar því sem er 

hjá þeim hópum sem voru valdir. 

 Nokkrar ástæður liggja að baki valinu á þýðinu. Meistaranemendur í 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands voru valdir að vegna þess hvernig aðrir fræðimenn 

hafa nálgast að rannsaka viðfangsefnið atvinnuhæfni og notað svipað þýði, vegna 

aðgengis en höfundur hefur verið virkur í félagslífi nemenda og hefur þannig góð tengsl 

inní hópinn. Einnig er talið að þessir nemendur væru þarna vegna ákveðinna gilda og 

tryggðar, sem myndi ef til vill ná út fyrir mörk skipulagsheildar. Að lokum má telja að 

þessir nemendur séu fremur sjálfbjarga á vinnumarkaði. 

 Haustið 1997 hófu fyrstu 17 nemendurnir nám í rannsóknartengdu meistaranámi 

við Viðskipta- og hagfræðideild HÍ (Runólfur S. Steinþórsson, 2007). Nýjustu tölur frá 

skrifstofu deildarinnar sýna að alls hafa 868 nemendur, þar af 488 konur og 380 karlar, 

útskrifast með meistarapróf frá Viðskiptafræðideild, öll svið meðtalin. Tafla 6 sýnir 

hvernig þýðið skiptist eftir kyni, sérsviðum, meðaleinkunn, upphafi innritunar og síðasta 

útskriftarár. 

 
Tafla 6. Skipting þýðis6.  

  Konur Karlar Samtals Meðal- 
einkunn 

Upphaf 
innritunar 

Síðast 
útskrifað 

Viðskiptafræði 121 95 216 8.05 1997 2011 

Stjórnun og stefnumótun 29 13 42 8.13 2000 2011 

Mannauðsstjórnun 137 23 160 8.03 2000 2011 

Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 30 13 43 8.06 2004 2011 

Fjármál fyrirtækja 6 14 20 8.03 2004 2011 

Samtals 323 158 481 8,06     

                                                
6 Tölur um þýði og úrtak byggja á upplýsingum frá skrifstofu VIðskiptafræðideildar 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Samtals hafa 481 útskrifast með meistarapróf frá sérsviðunum fimm, talsvert fleiri konur, 

eða 323 á móti 158 körlum. Hlutfallsleg skipting er 67 prósent konur á móti 33 prósent 

karlar. Meðaleinkunn allra hópanna er 8,06 en nemendur í stjórnun og stefnumótun eru 

með hæstu meðaleinkunnina 8,13 en nemendur í fjármálum fyrirtækja og 

mannauðsstjórnun með þá lægstu, 8,03. 

 

4.1.1 Úrtak rannsóknar 

Um miðjan mars 2010 sótti höfundur um leyfi til að fá lista yfir útskrifaða 

meistaranemendur frá tímabilinu febrúar 2008 til febrúar 2010 af völdum línum hjá 

skrifstofu Viðskiptafræðideildar. Úrtakslistinn barst síðan nokkrum dögum seinna á 

tölvutæku formi með upplýsingum um kennitölu, nafn, heimilisfang, símanúmer, hi-

netfang, innritunardagsetningu, útskriftardagsetningu, heiti námslínu og heiti ritgerðar. 

Þar sem fyrirlögn spurningalistans var frestað fram á haust var haft samband aftur í lok 

september við skrifstofuna til að fá lista yfir þá sem útskrifuðust í júní 2010 og fékkst 

hann sama dag. Því miður gafst ekki tími til að bæta við október nemendum ársins 2010 

þar sem úrvinnsla var hafin. 

 Um er að ræða 197 útskrifaða meistaranemendur, af fimm sérsviðum 

Viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands. Mynd 21 sýnir hvernig úrtakið skiptist niður eftir 

kyni og námslínum. 
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Talsvert fleiri konur en karlar hafa stundað nám við Viðskiptafræðideild og útskrifast 

með meistarapróf. Árið 2008 útskrifuðust samtals 60 meistaranemar, þar af 42 konur og 

18 karlar. Árið 2009 fækkaði útskrifuðum nemendum lítillega og var fjöldi 58, þar af 45 

konur og 13 karlar. Árið 2010 fjölgaði þeim hins vegar talsvert frá árunu áður, voru þau 

79, þar af 52 konur og 27 karlar. Fjöldi útskrifaðra kvenna á tímabilinu er því 139 en 

fjöldi útskrifaðra karla 50. Konur voru því á bilinu 66 til 75 prósent en karlar 25 til 34 

prósent.  Flestir nemendur hafa útskrifast úr mannauðsstjórnun eins og sjá má á mynd 22. 

 
Mynd 22. Úrtak rannsóknar skipt eftir sérsviði 

42 prósent útskrifaðra meistaranema á tímabilinu 2008 til 2010 (júní) eru útskrifaðir úr 

mannauðsstjórnun en fámennasti hópurinn er fjármál fyrirtækja með átta prósenta hlut. 

Mynd 23 sýnir ítarlegri skiptingu fjölda nemenda eftir kyni, sérsviði og ári.  
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Árið 2008 (merkt með bláu) útskrifuðust einungis karlar úr fjármálum fyrirtækja, og 

nánast einungis konur úr mannauðsstjórnun. Jafn margir karlar og konur útskrifast úr 

markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum en á heildina litið útskrifuðust mjög fáir úr 

markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum og stjórnun og stefnumótun árið 2008. Flestir 

útskrifuðust úr viðskiptafræði eða 11 konur og 15 karlar. 

 Eins og árið á undan voru einungis karlar sem útskrifuðust úr fjármálum 

fyrirtækja árið 2009 (merkt með grænu) en engin kona. Talsvert fleiri konur en karlar 

úrskrifuðust úr mannauðsstjórnun þrátt fyrir að körlum fjölgaði frá árinu áður. Mun fleiri 

konur eða átta á móti einum karli kláruðu markaðsfræði og alþjóðaviðskipti. Algjör 

viðsnúningur varð milli áranna 2008 og 2009 í stjórnun og stefnumótun, þar sem fjórir 

karlar og 13 konur kláruðu. Einungis þrír karlar og engin kona útskrifuðust úr 

viðskiptafræði árið 2009. 

 Árið 2010 útskrifuðust flestir úr mannauðsstjórnun, þar af 23 konur og níu karlar 

og næst flestir úr markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum, þar af 11 konur og sjö karlar. Þar á 

eftir kom stjórnun og stefnumótun, þar sem tíu konur á móti fjórum körlum útskrifuðust. 

Árið 2010 útskrifuðust fimm konur og fjórir karlar með meistarapróf í fjármálum 

fyrirtækja og þrjár konur og þrír karlar með meistarapróf úr viðskiptafræði.  

 Sökum þess hversu lítið atvinnuhæfni hefur verið rannsökuð hefur mikill tími 

farið í að ná utan um hvernig sé best að nálgast viðfangsefnið. Eftir talsverðar 

vangaveltur og ráðleggingar margra ákvað höfundur að heppilegast væri að byrja á að 

setja upp gleraugu eigindlegrar aðferðafræði og til að fá tilfinningu fyrir og rýna í hvað 

hugtakið felur í sér. Ákveðið var að setja saman rýnihóp. Að úrvinnslu lokinni var síðan 

ætlunin að fullvinna og leggja fyrir megindlegan spurningalista og fá þannig gögn sem 

hægt væri að vinna úr tölfræðilegar upplýsingar. „Segja má að rýnihópar og 

magnbundnar aðferðir bæti hvor aðra upp“ (Sóley S. Bender, 2003, bls. 85). Gert verður 

grein fyrir hvorri aðferðinni fyrir sig. 

 



72 

4.2 Eigindleg rannsóknaraðferð – Rýnihópur 

Sóley S. Bender (2003) segir tilgang rýnihópa oftast vera að rannsaka efni sem litlar 

upplýsingar liggja fyrir um. Ef ætlunin er „að þróa mælitæki er iðulega farin sú leið að 

mynda rýnihópa og kanna hvernig hópurinn ræðir um viðfangsefnið sem mæla skal“ (bls. 

86). Um eigindlega rannsóknaraðferð er að ræða sem notuð er til að öðlast betri skilning 

á viðhorfum og reynslu ákveðins hóps í tengslum við ákveðið viðfangsefni. Haldið hefur 

verið fram að aðferðin nýtist við að skoða „hvers eðlis“ tiltekið fyrirbæri sé en ekki til að 

sjá hversu oft eða mikið það kemur fram (Stewart og Shamdasani, 1997). 

 

4.2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru valdir með markmiðsúrtaki (e. purposive sample) þar sem rannsakandi 

þarf að beita dómgreind sinni til að velja úrtak sem hæfir markmiði rannsóknar. 

„Markmiðsúrtak er valið með tilliti til þess sem rannsaka á“ (Þorlákur Karlsson og 

Þórólfur Þórlindsson, 2003, bls. 63). Um er að ræða úrtak sem er ekki byggt á líkindum 

og má þess vegna gera ráð fyrir að kerfisbundin úrtaksskekkja sé mun meiri í þeim en í 

líkindaúrtökum og því eru þau mun verri til þess að alhæfa um þýði. Notkun 

markmiðsúrtaks er þó talin réttlætanleg þegar tilgangur rannsóknar er annar en að alhæfa 

um tiltekið hlutfall eða meðaltal í þýði. Algengt er að nota það í rýnihópum (e. focus 

groups), sem eru oft hluti af frumrannsóknum (Þorlákur Karlsson og Þórólfur 

Þórlindsson, 2003). 

  Val á einstaklingum í rýnihópa ræðst af tilgangi rannsóknarinnar og 

sameiginlegum einkennum, svo sem eins og menntun. Ákjósanlegt er að innbyrðis tengsl 

séu til staðar milli þátttakenda til að auðvelda myndun traustvekjandi sambands því talið 

er að þá verði aðilar öruggari með sig og umræða einlægari. Mikilvægt er að hóparnir séu 

ekki of stórir og er passlegur fjöldi á bilinu fjórir til tólf einstaklingar í hópi (Sóley S. 

Bender, 2003).  



73 

Tíu einstaklingar samþykktu þátttöku í rýnihópnum og tók átta þeirra þátt. Þar af voru sjö 

konur og einn karl. Fjórir þátttakanda höfðu útskrifast úr mannauðsstjórnun, þrír úr 

stjórnun og stefnumótun og einn úr markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum. Þrír 

viðmælendur útskrifuðust árið 2008, fjórir árið 2009 og einn árið 2010 (sjá töflu 7). 
 

Tafla 7. Yfirlit yfir viðmælendur í rýnihóp 

Kyn Námslína Útskriftarár 
Karl Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 2008 
Kona Mannauðsstjórnun 2008 
Kona Stjórnun og stefnumótun 2008 
Kona  Stjórnun og stefnumótun 2009 
Kona  Mannauðsstjórnun 2009 
Kona  Mannauðsstjórnun 2009 
Kona  Stjórnun og stefnumótun 2009 
Kona  Mannauðsstjórnun 2010 

 

4.2.2 Framkvæmd, gagnaöflun og úrvinnsla 

Höfundur ákvað að nýta sér nútíma tækni með því að nota samskiptavefinn Fésbók (e. 

Facebook) til að ná sambandi við útskrifaða nemendur, og nýtti við það tengslanet sem 

hann hafði byggt upp með þátttöku í félagsstarfi meistaranema síðastliðin þrjú ár.  

 Hinn 30. mars var stofnaður aðgangurinn Helga Rún Runólfsdóttir 

Meistaraverkefni. Farið var yfir listann, meistaranemar fundnir á Fésbókinni og þeim 

send vinabeiðni ásamt orðsendingu. Af þeim 142 nemendum sem voru í fyrstu útgáfu 

þýðislistans þá fann höfundur 88 á Fésbókinni. Daginn eftir stofnun höfðu 33 nemendur 

samþykkt að taka þátt og 3. apríl voru vinir orðnir 42. Sama dag útbjó höfundur 

viðburðinn Í fremstu röð á tímum óvissu- Rýnihópur 1 og sendi boðskort til þeirra vina 

sem komnir voru. Upprunalega áætlunin gerði ráð fyrir að hópurinn hittist 6. apríl en ekki 

fékkst nægilega góð þátttaka þannig að viðburðurinn var færður til 13. apríl. Hinn 8. apríl 

voru send út smáskilaboð í gegnum síðuna www.siminn.is/vefsms til að fá fleiri til að 

samþykkja vinabeiðnina og þann 10. apríl voru vinir orðnir 57. Höfundur sendi boðskort 

fyrir rýnihópinn á þá sem höfðu bæst við. Fésbókaraðgangurinn nýttist einnig til að 

minna þátttakendur á þátttöku og síðan til að þakka fyrir þátttökuna. Sjá má tímalínu og 

samskiptayfirlit í viðauka 2a.  

 Höfundur var fyrirfram búin að útbúa spurningaramma með 16 spurningum ásamt 

nokkrum undirspurningum (sjá viðauka 2b), en talið er að 12-15 spurningar séu algjört 

hámark (Stewart og Shamdasani, 1997). Einnig er talið gagnlegt að skrá við hverja 
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spurningu atriði sem ætlunin er að koma inn á í umræðunni. Þegar byrjað er á viðtalinu er 

mikilvægt að hafa fyrstu spurningarnar fremur almenns eðlis en fikra sig síðan nær kjarna 

viðfangsefnisins og koma inn á sértækara efni. Stundum er byrjað að ræða eitthvað sem 

þátttakendur hafa reynslu af og þekkja (Krueger, 1994). Þrátt fyrir að settur hafi verið 

niður ákveðinn spurningarammi er mikilvægt að rannsakandi geri sér grein fyrir að 

líklega náist ekki að framfylgja honum. Umræðan tekur alltaf á sig aðrar stefnur en gert 

var ráð fyrir í upphafi og því er mikilvægt að vera sveigjanlegur. Einnig er hægt að bæta 

inn í viðbótarspurningum eins og þurfa þykir. „Það leiðarljós sem rannsakandinn hefur 

er tilgangur rannsóknarinnar og rannsóknarspurningarnar“ (Sóley S. Bender, 2003, bls. 

88).  

 Þegar allir viðmælendur voru mættir byrjaði rannsakandi á að kynna sig og 

verkefnið stuttlega með því að fara í gegnum helstu atriði er varða viðtalið sjálft og 

þátttöku. Viðmælendur fengu upplýsingar um hvers vegna þeir voru valdir og til hvers 

væri ætlast af þeim. Rannsakandi fékk einnig leyfi til að taka upp viðtalið á diktafón og 

upptökuvél, til að geta greint á milli viðmælenda þegar viðtalið yrði afritað. Allir 

viðmælendur gáfu samþykki sitt. Gögnum verður eytt þegar verkefnavinnu er lokið. Til 

að koma umræðu af stað var einhver beðinn um að bjóðast til að byrja og greina frá 

ástæðum þess afhverju hann ákvað að fara í meistaranám. Með því móti var hægt að 

hefja umræðurnar á almennum nótum og færa þær síðan í sértækari átt. 

 Máli skiptir að ná fram eðlilegri og fjölbreyttri umræðu meðal þátttakenda og 

byggir gagnasöfnunin að mestu leyti á rannsakandanum sjálfum og hæfileikum hans við 

að halda utan um og stýra umræðunni þannig að hann gefi innihaldsríka lýsingu á 

viðfangsefninu. Rýnin í rýnihópum byggist á að rannsakandinn hafi tilgang 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurningarnar að leiðarljósi og hafi góða þekkingu á 

viðfangsefninu (Sóley S. Bender, 2003). 

 Ágætlega gekk að halda umræðunum við meginefni rannsóknarinnar þrátt fyrir að 

þær leiddust stundum út fyrir spurningarammann sjálfan. Reyndi rannsakandi þá að beina 

umræðunni aftur á rétta braut. Þegar rúm klukkustund var liðin var tekið 15 mín hlé og 

var þá boðið upp á uppá heimagerðar veitingar sem viðmælendur gátu síðan tekið með 

sér og maulað á meðan umræður héldu áfram. Undir lok viðtalsins lét rannsakandi vita að 

farið væri að koma að lokum og bað um leyfi fyrir að umræður mættu fara 10 mínútur 

yfir ráðgerðan tíma. Í lokin var efnið dregið saman og vitnað í helstu atriðin ásamt því að 

spurt var hvort viðmælendur hefðu einhverju við að bæta. Síðan var þátttakendum 

þakkað kærlega fyrir þátttökuna og þeirra framlag til rannsóknarinnar. 
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 Gagnagreiningu efnis úr rýnihópum má skipta í þrjú stig. Fyrsta er gagnagreining 

sem fer fram meðan á viðtalinu stendur. Stig tvö á sér stað strax eftir að viðtalinu lýkur. 

Þá er farið yfir minnispunkta og hugleiðingar sem vakna og allt skráð niður. Mikilvægt er 

að vera vakandi fyrir því að næstu daga gætu skotið upp kollinum áhugaverð atriði. Að 

lokum, þegar búið að afrita viðtalið frá orði til orðs, fer fram gagnagreining. Þá eru 

gögnin dregin saman (e. data reduction) og flokkuð í hugmyndir eða þemu. Skoða þarf 

vel orðin sem notuð voru í viðtalinu og merkingu þeirra (Krueger, 1994; Sóley S. 

Bender, 2003). Höfundur fór samviskusamlega í gegnum öll þrjú stigin. 

 

4.2.3 Kostir og ókostir aðferðafræðinnar 

Helstu kostir rýnihópa er fjölbreytileiki gagna sem hægt er að safna frá mörgum aðilum á 

fremur skjótan og ódýran hátt. Aðferðin hefur hátt réttmæti (e. face validity) þar sem orð 

þátttakenda eru trúverðug (Krueger, 1994). Mikilvægur kostur rýnihópa er að aðferðin 

býður uppá hópumræður þar sem geta skapast ákveðin breytileiki/virkni og komið fram 

upplýsingar sem mögulega hefðu ekki komið fram í einstaklingsviðtölum. Með því að 

nota hóp eiga sér stað samskipti sem geta stuðlað að samhygð og sameiginlegum 

reynsluheimi. Slíkt getur jafnframt stuðlað að því að einstaklingurinn opni sig (e. self-

disclosure) og fái staðfestingu á sjálfum sér (e. self-validation) og getur á þann hátt 

opnað nýja sýn fyrir þátttakendum sem getur reynst mikilvæg í sjálfskynjunarferli 

einstaklingsins (Sóley S. Bender, 2003). 

 Helstu gallar rýnihópa eru að umræður geta orðið ruglingslegar, erfitt getur verið 

að finna góðan stjórnanda og gagnagreining reynst torveld (Stewart og Shamdasani, 

1997). Erfitt getur reynst að komast áfram með umræðuna og komast yfir efnið sem þarf 

að fjalla um og því næst ekki víðtæk yfirsýn líkt og stórar spurningakannanir geta veitt. 

Einnig getur reynst erfitt að finna tíma sem passar fyrir alla þátttakendur. Niðurstöður úr 

rýnihópum hafa ekki alhæfingargildi og þar af leiðandi er ekki hægt að yfirfæra 

niðurstöður úr einum hóp yfir á aðra (Stewart og Shamdasani, 1997). 

 Val á þátttakendum miðast oft við að einstaklingurinn eigi gott með að tjá sig og 

sé tilbúinn að taka þátt í umræðum í hóp. Þetta getur hugsanlega útilokað einstaklinga 

sem eru feimnir eða óframfærnir en hafa engu að síður hugmyndir um efnið (Gibbs, 1997 

í Sóley S. Bender, 2003). Málglaðir einstaklingar geta verið til vandræða og reynir þar á 

hæfni stjórnanda að sjá til þess að aðrir fái að taka til máls. Stundum verður umræðan 

einsleit eða tilhneiging getur verið innan hópsins að vera sammála. Umræðan gefur þá 
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takmarkaða mynd af viðhorfum fólks. Ýmsum fræðimönnum hefur fundist aðferðin 

ónákvæm sökum þess hversu ruglingslegt er að taka viðtöl við marga í einu. Aðferðin er 

ekki talin heppileg þegar verið er að tala um persónuleg málefni (Dilorio og fl. 1994 í 

Sóley S. Bender 2003; Madiz 2000 í Sóley S. Bender 2003). 
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4.3 Megindleg rannsóknaraðferð – Spurningalisti 

Það sem skilgreinir spurningakönnun sem sérstaka rannsóknaraðferð „er sú leið sem 

valin er við öflun gagna – að spyrja spurninga “ (Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 331). 

Styrkur spurningakannana er fyrst og fremst sá að safna má fjölbreyttum gögnum á 

skömmum tíma. Þá hefur það styrkt slíkar kannanir að þær eru réttmætar í þeim skilningi 

að sterk tengsl eru á milli þess sem fólk segist gera og þess sem það gerir (Þorlákur 

Karlsson, 2003).  

 Sigurlína Davíðsdóttir (2003, 222) bendir á aðferðafræði sem er megindleg 

byggist á tölum, „því sem hægt er að mæla og telja“. Aðferðin byggist fyrst og fremst á 

því að finna meðaltöl og dreifingu úr hverjum hópi fyrir sig og hvernig hóparnir tengjast 

sín á milli. Til samanburðar þá hefur aðferðafræði sem er eigindleg ekki áhuga á að skoða 

mælingar heldur byggist hún á upplifun einstaklinganna sem eru til skoðunar. Hægt er að 

færa rök fyrir því að skilin milli aðferðanna séu ekki eins ljós og ætla mætti. „Tölur fela í 

sér alls kyns gildismat um merkingu þeirra“ og eru „megindlegar nálganir að einhverju 

leyti undirorpnar eigindlegum hugmyndum og eigindlega nálganir er hægt að skoða 

megindlega“ (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 225). Máli skiptir að átta sig á hvernig 

spurningum rannsókn okkar á að svara.  

 

4.3.1 Úrtak 

Hluti rannsóknarstarfs felst í að gera tilraun til að heimfæra niðurstöður sem fengnar eru 

með rannsóknum á tilteknum afmörkuðum hópi yfir á stærri heild. Því er afar mikilvægt 

„að velja á réttan hátt þann afmarkaða hóp, sem fyrirhugað er að byggja á…og 

nauðsynlegt er að velja gott úrtak (sample) í upphafi rannsóknarinnar“ (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 52). 

 Úrtök sem ekki eru líkindaúrtök eiga það sameiginlegt að gera má ráð fyrir að 

kerfisbundin úrtaksskekkja sé mun meiri í þeim en í líkindaúrtökum og því eru þau mun 

verri til þess að alhæfa um þýði. Notkun er þó talin réttlætanleg þegar tilgangur 

rannsóknar er annar en að alhæfa um tiltekið hlutfall eða meðaltal í þýði, eins og í 

rannsókn höfundar. Hentugleikaúrtak (e. convenience sample) er dæmi um úrtak sem 

byggir ekki á líkindum. Rannsakandi velur þátttakendur sem auðvelt er að ná til. Í 

sumum tilvikum skiptir lítill tilkostnaður og tími meira máli en að geta alhæft um þýðið.  

„Hentugleikaúrtaki er helst beitt þegar markmið rannsóknar er fremur að álykta um 
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tengsl á milli breytna en að álykta um tiltekið meðaltal eða hlutfall í þýði, þar sem 

úrtakið er alltof ónákvæmt í ályktunum um meðaltal og hlutfall í þýði“ (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 63).  

 Miklu skiptir að úrtakið sé rétt valið og hæfi því rannsóknarviðfangsefni sem er til 

skoðunar hverju sinni. Einnig skiptir máli hversu stórt úrtakið er. „Stærra úrtak gefur 

meiri möguleika í úrvinnslu þannig að greina megi niðurstöður ítarlegar (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 65). Í þessari rannsókn er ekki verið að gera 

tilraun til að alhæfa um alla meistaranema í Háskóla Íslands heldur mögulega um 

meistaranema í Viðskiptafræðideild útskrifaða af völdum línum, og var hópurinn valinn 

að hluta til vegna hentugleika og aðgengis. Höfundur hefur starfað lengi í félagsmálum 

og þekkir þess vegna stóran hluta útskrifaðra meistaranema. Einnig var þessi hópur 

valinn vegna þess hvernig aðrir fræðimenn hafa ákveðið að nálgast að rannsaka 

viðfangsefnið atvinnuhæfni. Þeir voru valdir vegna ályktunar um að þeir hefðu til að bera 

ákveðin gildi og tryggð tengdri sérfræðikunnáttu sinni og vera fremur sjálfbjarga á 

vinnumarkaðinum. 

 

4.3.2 Þátttakendur 

Samtals byrjuðu 166 þátttakendur að svara en 23 voru hreinsaðir í burtu því þeir höfðu 

einungis svarað 2 fyrstu spurningunum eða sögðust hafa útskrifast árið 2007 eða fyrr. 

Eftir stóðu 143 svör sem hægt var að nota að hluta til, en af þeim kláruðu 132 listann 

alveg til enda. Svarhlutfallið var því 84,6 prósent. 

 Í spurningalistanum voru átta bakgrunnsspurningar þar sem til stóð að skoða 

breyturnar upphaf meistaranáms, lok meistaranáms, sérsvið innan Viðskiptafræðideildar, 

kyn, aldur, starfsfyrirkomulag, hjúskaparstaða og menntunarstig foreldra. Við úrvinnslu 

kom í ljós að of flókið var að vinna úr menntunarstigi foreldra og verður því ekki gert 

grein fyrir niðurstöðum þeirrar spurningar. Alls voru 143 sem hófu að svara listanum en 

132 kláruðu listann, þar af 99 konur, eða 75 prósent og 33 karlar, eða 25 prósent.  

 38 konur eða 38.4 prósent kvenna voru á aldrinum 35 eða yngri en 21 karlmaður, 

eða 63.6 prósent. 40 konur, eða 40.4% prósent, og 6 karlar, eða 18.2 prósent, voru á 

aldrinum 36 til 45 ára. Sama hlutfall karla (18.6 prósent) voru á aldrinum 46 ára eða eldri 

en 21 kona, eða 21.2 prósent. Mynd 24 sýnir skiptinguna. 
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Mynd 24. Hvaða aldursbili tilheyrir þú? Kyn 

Karlar voru í miklum meirihluta í yngsta aldurshópnum, eða 64 prósent á móti 38 

prósentum kvenna. Í aldurshópnum 36 til 45 ára voru konur hinsvegar talsvert fleiri, eða 

40 prósent á móti 18 prósentum karla. Í elsta aldurshópnum voru hlutföllin svipuð en 

konur eru ívið fleiri, eða 21 prósent á móti 18 prósentum karla. 

Flestir þátttakendur útskrifuðust úr mannauðsstjórnun eða 47 prósent. Næstflestir 

úr markaðssfræði og alþjóðaviðskiptum og stjórnun og stefnumótun eða 17 prósent af 

hvorri línu. 13 prósent þátttakenda útskrifuðust úr fjármálum fyrirtækja og fimm prósent 

úr almennri viðskiptafræði eins og mynd 25 sýnir.  

 
Mynd 25. Af hvaða sérsviði útskrifaðist þú?  

Rúmlega helmingur kvenkyns þátttakenda, eða 54.5 prósent, 

útskrifuðust úr mannauðstjórnun en 24.5 prósent karla. Flestir 

karlkyns þátttakendur, eða 33.3 prósent útskrifuðust úr 

fjármálum fyrirtækja en aðeins um sex prósent kvenkyns 

þátttakenda. 18.2 prósent kvenna og 15.2 prósent karla 

útskrifuðust úr stjórnun og stefnumótun. Um 18 prósent 

kvenna og 15 prósent karla útskrifuðust úr markaðsfræði og 

alþjóðaviðskiptum. 

Fáir þátttakendur voru útskrifaðir úr almennri viðskiptafræði, eða um sex prósent 

karla og fjögur prósent kvenna. Þegar mynd 26 er skoðuð má sjá að á heildina litið er um 

ágætis dreifingu er að ræða. Ákjósanlegast hefði verið að fleiri úr viðskiptafræði og 

fjármálum fyrirtækja hefðu svarað. 
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Flestir þátttakendur, eða 45 prósent, voru á aldrinum 35 eða yngri, 35 prósent voru 36 til 

45 ára og 20 prósent 46 ára og eldri. Þegar aldursskiptingin er skoðuð nánar þá voru 

hlutföllin nokkuð jöfn milli aldurshópanna í fjármálum fyrirtækja og viðskiptafræði og 

mannauðsstjórnun. Mynd 27 sýnir skiptinguna. 

 
Mynd 27. Þátttakendur. Skipting eftir aldursbili og sérsviði 

Í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum voru flestir í aldurshópnum 35 ára og yngri eða 29 

prósent á móti aðeins níu prósent 36 til 45 ára og sjö prósent 46 ára og eldri. Í stjórnun og 

stefnumótun voru flestir, eða 30 prósent, í elsta aldurshópnum á móti 17 prósentum á 

aldrinum 36 til 45 ára og 12 prósent á aldrinum 35 og yngri.  

 Mynd 28 sýnir kynjaskiptinguna eftir sérsviðum. 

 

 
Mynd 28. Þátttakendur. Skipting eftir kuni og sérsviði 

Karlmenn voru í miklum meirihluta á sérsviðunum fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði, 

eða 39 prósent á móti 10 prósentum kvenna. Hlutföllin snúast síðan við í 

mannauðsstjórnun þar sem konur voru mun fleiri, eða 55 prósent á móti 27 prósentum 

karla. Í markaðsfræði og alþjóða-viðskiptum og stjórnun og stefnumótun voru 

kynjahlutföllin hins vegar nokkuð jöfn eða á bilinu 15 til 18 prósent. 

 Flestir þátttakendur hófu meistaranám sitt á árunum 2005 til 2007 eða 58 prósent. 

11 prósent þátttakenda byrjuðu í námi á árunum 2002 til 2004 en 31 prósent árið 2008 

eða síðar. Tafla 4 sýnir hlutfallslega skiptingu eftir kyni, aldri og sérsviði. Lítill 

hlutfallslegur munur er milli kynjanna eftir því hvenær námið hófst.  

17%

42%

29%

12%

17%

57%

9%

17%

19%

44%

7%

30%

Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði

Mannauðsstjórnun

Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti

Stjórnun og stefnumótun

Hlutföll

Sé
rs

vi
ð

35 ára og yngri 36 til 45 ára 46 ára og eldri

39%
27%

18%
15%

10.10%
54.50%

17.20%
18.20%

Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði
Mannauðsstjórnun

Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti
Stjórnun og stefnumótun

Hlutföll

Sé
rs

vi
ð

Karlar  Konur



81 

Í aldurshópnum 35 ára og yngri hófu flestir nám sitt 2005 eða síðar. Áberandi flestir sem 

voru 36 til 45 ára hófu nám sitt á árunum 2005 til 2007, eða 70 prósent. Í aldurshópnum 

46 ára eldri hófu fæstir nám sitt 2008 eða síðar. Skoðað eftir sérsviði má sjá að flestir 

hófu nám sitt 2005 til 2007, nema þátttakendur í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum, þar 

hófu flestir nám sitt 2008 eða síðar. Tafla 8 sýnir ítarlega skiptingu eftir upphafsári. 

 
Tafla 8. Upphafsár. Hlutfallsleg skipting eftir kyni, aldri og sérsviði 

    
2004 eða 

fyrr 
2005 til 

2007 
2008 eða 

síðar Samtals 
Kyn Karlar 9% 61% 30% 100% 

  Konur 11% 58% 31% 100% 
Aldur 35 ára og yngri 5% 54% 41% 100% 

 36 til 45 ára 7% 70% 24% 100% 
  46 ára og eldri 30% 48% 22% 100% 

Sérsvið Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 17% 52% 30% 100% 
 Mannauðsstjórnun 11% 68% 21% 100% 
 Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 4% 39% 57% 100% 

  Stjórnun og stefnumótun 9% 57% 35% 100% 
 

Flestir þátttakendur luku námi árið 2010 eða 40 prósent. Næst flestir árið 2009, eða 31 

prósent en 27 prósent luku námi árið 2008. Tvö prósent útskrifuðust árið 2007 eða fyrr. 

Flestir, bæði konur og karlar, útskrifuðust árið 2010, eða um 38 prósent kvenna og tæp 

46 prósent karla. Um 32 prósent kvenna og rúmlega 27 prósent karla útskrifuðust árið 

2009. Tafla 5 sýnir hlutfallslega skiptingu eftir kyni, aldri og sérsviði. Skoðað eftir aldri 

þá útskrifuðust flestir á aldrinum 35 ára og yngri árið 2010, eða 44 prósent og það sama á 

við um 36 til 45 ára, eða 46 prósent. Hins vegar útskrifuðust flestir á aldrinum 46 ára og 

eldri árið 2008, eða 41 prósent. Tafla 9 sýnir ítarlega skiptingu eftir útskriftarári. 

 
Tafla 9. Útskriftarár Hlutfallsleg skipting eftir kyni, aldri og sérsviði 

    2008 2009 2010 Samtals 
Kyn Karlar 27% 27% 46% 100% 

  Konur 29% 32% 38% 100% 
Aldur 35 ára og yngri 24% 31% 46% 100% 

 36 til 45 ára 28% 28% 44% 100% 
  46 ára og eldri 41% 37% 22% 100% 

Sérsvið Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 39% 17% 44% 100% 

 Mannauðsstjórnun 32% 30% 38% 100% 
 Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 22% 26% 52% 100% 

  Stjórnun og stefnumótun 17% 52% 30% 100% 
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Tafla 10 sýnir útkomu krosskeyrslu á upphafsári meistaranáms og útskriftarári. Flestir 

meistaranemendur virðast klára námið á tveimur árum. En það kemur fyrir að nemendur 

eru lengur að ljúka náminu. 

 
Tafla 10. Krosskeyrsla á upphafsári og lokaári náms 
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  Hvaða ár hófst þú meistaranám þitt?  
  2004 eða fyrr 2005 til 2007 2008 eða síðar Samtals 

2008 10 31 0 41 
2009 5 32 6 43 
2010 2 17 40 59 

Samtals 17 80 46 143 
     
     

Meirihluti þátttakenda var í hjónabandi (56 prósent) og í sambúð (17 prósent). Voru 15 

prósent þátttakenda einhleypir og 12 prósent sögðust vera í sambandi. Tafla 11 sýnir 

hlutfallslega skiptingu eftir kyni, aldri og sérsviði. 

  
Tafla 11. Hjúskaparstaða. Hlutfallsleg skipting eftir kyni, aldri og sérsviði 

    Einhleyp/ur Í sambandi Í sambúð Í hjónabandi Samtals 

Kyn Karlar 9% 9% 27% 55% 100% 
  Konur 17% 13% 13% 57% 100% 

Aldur 35 ára og yngri 17% 15% 24% 44% 100% 
 36 til 45 ára 15% 9% 13% 63% 100% 

  46 ára og eldri 11% 11% 7% 70% 100% 

Sérsvið Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 9% 17% 13% 61% 100% 
 Mannauðsstjórnun 14% 10% 18% 59% 100% 
 Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 22% 9% 30% 39% 100% 

  Stjórnun og stefnumótun 17% 17% 4% 61% 100% 
 

Mun fleiri konur en karlar voru einhleypar eða í sambandi. Hins vegar voru fleiri karlar í 

sambúð heldur en konur. Hlutföll karla og kvenna í hjónabandi voru hins vegar nokkuð 

jöfn. Skipt eftir aldurshópum voru hlutfallslega flestir í öllum aldurshópum í hjónabandi. 

Í fjármálum fyrirtækja og viðskiptafræði voru flestir, eða 61 prósent í hjónabandi en 

fæstir einhleypir, eða níu prósent. Sama á við um þátttakendur í mannauðsstjórnun (59 

prósent) og stjórnun og stefnumótun (61 prósent). Hins vegar eru hlutföllin önnur í 

markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum þar sem 39 prósent eru í hjónabandi og 30 prósent í 

sambúð, en þar var hlutfall einhleypra hæst, eða 22 prósent. 
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Mikill meirihluti þátttakenda sagðist vera í fullri vinnu eða 76 prósent en 13 prósent 

nefndu annað fyrirkomulag. Átta prósent þátttakenda sögðust vera í hlutastarfi og 

einungis þrjú prósent sögðust vera án atvinnu. Tafla 12 sýnir hlutfallslega skiptingu eftir 

kyni, aldri og sérsviði. Hlutfall karla og kvenna í fullu starfi er hátt, en þó aðeins fleiri 

karlar eða tæplega 85 prósent en tæplega 74 prósent kvenna.  

 
Tafla 12. Starfsfyrirkomulag . Hlutfallsleg skipting eftir kyni, aldri og sérsviði 

    Í fullu starfi Í hlutastarfi 
Annað 

fyrirkomulag Samtals 

Kyn Karlar 85% 6% 9% 100% 
  Konur 74% 8% 18% 100% 

Aldur 35 ára og yngri 81% 7% 12% 100% 
 36 til 45 ára 65% 13% 22% 100% 

  46 ára og eldri 85% 0% 15% 100% 
Sérsvið Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 74% 9% 17% 100% 

 Mannauðsstjórnun 75% 5% 21% 100% 
 Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 74% 13% 13% 100% 

  Stjórnun og stefnumótun 87% 9% 4% 100% 
 

Um átta prósent kvenna sögðust vera í hlutastarfi en aðeins tveir karlkyns þátttakendur, 

samtals um sex prósent. Mun fleiri konur en karlar nefndu annað fyrirkomulag, eins og 

að vera í námi með vinnu eða sögðust vera heimavinnandi, í fæðingarorlofi eða komin á 

eftirlaun. 

 Næsti hluti kaflans fer yfir atriði er tengjast mælitækinu sem megindlegi hluti 

rannsóknarinnar byggir á. 
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4.3.3 Mælitækið 

Á vorönn 2010 tók höfundur námskeiðið Rannsóknir í stjórnun og stefnumótun þar sem 

farið er ýtarlegar í megindlegar rannsóknaraðferðir og nemendum falið það verkefni að 

semja megindlegan spurningalista og vinna úr honum í SPSS. Höfundur ákvað að nýta 

tækifærið og fá samnemendur til að forprófa listann. 

 Helsta vandamálið sem höfundur stóð frammi fyrir var að viðfangsefnið hefur 

ekki verið mikið rannsakað á kerfisbundinn hátt. Þurfti höfundur því að búa til 

spurningalista nánast frá grunni. Í apríl 2010 rakst höfundur á grein Rothwell og Arnold 

sem fjallað er um í kafla 3.3.3. Þeir leggja áherslu á að skoða atvinnuhæfni út frá 

einstaklingnum og bjuggu til lista með 16 atriðum sem var lagður fyrir 200 

mannauðssérfræðinga (human resource professionals) í Bretlandi (sjá viðauka 1a). Þegar 

greiningu þeirra lauk stóðu eftir 11 atriði sem nýttust til að greina sjálfsskynjaða 

atvinnuhæfni. Stuttu síðar fann höfundur aðra grein sem kom út 2008 eftir sama höfund 

Andrew Rothwell ásamt Ian Herbert og Frances Rothwell sem heitir Self-perceived 

employability: Construction and initial validation of a scale for university students. Þar 

segja þeir frá tilraun sinni til að þróa rannsóknartæki til að meta væntingar og 

sjálfsskilning á atvinnuhæfni háskólanema á bakkalár stigi í þremur breskum háskólum 

ásamt því að skoða tengsl þessara þátta við aðrar breytur, sjá viðauka 1b. 

 Höfundur fann engan annan nothæfan spurningalista sem tók á þeim atriðum sem 

hann hafði sérstaklega áhuga á að skoða. Því var valin sú leið að byggja á þeim atriðum 

sem Rothwell og samstarfsmenn komu fram með en bæta jafnframt við spurningum sem 

höfundi fannst passa við íslenskar aðstæður og þær rannsóknarspurningar sem lagt var 

upp með. Lokaútgáfa spurningalistans samanstóð af 17 spurningum, þar af 11 lokuðum, 

þremur hálfopnum og þremur opnum (sjá viðauka 3).  

 Höfundur sendi könnunina rafrænt í tölvupósti á slóðinni 

ifremsturod.questionpro.com og þegar þátttakendur smelltu á hana birtist kynningarbréf 

þar sem viðkomandi var boðinn velkominn og könnunin útskýrð. Fram kom að 

viðfangsefnið væri atvinnuhæfni og síðan fylgdi stutt skilgreining: 

 Hugtakið má skilgreina sem ákveðna færni, getu og vilja einstaklingsins til 
 að nýta hæfileika sína á tiltekinn hátt, sem er líklegur til að skila árangri, 
 miðað við aðstæður á vinnumarkaði. 
 

Tiltekið var að viðfangsefnið hefði verið lítið rannsakað og gæti einnig hjálpað 

viðkomandi að skilja betur hvernig mætti ná betri árangri í harðnandi samkeppni á 
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vinnumarkaði og því væri þátttaka hans mikilvæg. Útskýrt var til hvers rannsóknin væri, 

hver rannsóknareiningin væri og hverjir fengu hana senda. Síðan var tekið fram hversu 

langan tíma myndi taka að svara, fjallað um atriði sem tengjast trúnaði ásamt að þakka 

fyrirfram fyrir þátttökuna. 
Mynd: Helga Rún Runólfsdóttir, 2011 

 
 

 

Spurningalistinn skiptist í fimm hluta eins og mynd 29 sýnir. Í fyrsta hluta voru tvær 

spurningar mældar með nafnkvarða þar sem spurt var um upphafsár og útskriftarár 

meistaranámsins. Þessar spurningar voru nauðsynlegar til að hægt væri að flokka 

þátttakendur. Einnig var opin spurning þar sem spurt var um hvers vegna viðkomandi 

ákvað að fara í meistaranám. 

Í hluta tvö voru tvær spurningar þar sem viðkomandi var fyrst spurður hversu 

ólíklegt eða líklegt honum fyndist að hann myndi fá starf tengt menntun eftir að útskrift 

lyki. Notaður var sjö punkta Likert kvarði en möguleikarnir voru settir fram í orðum í 

lista út af uppsetningu. Valmöguleikarnir voru mjög ólíklegt (1), frekar ólíklegt (2), 

ólíklegt (3), hvorki né (4), líklegt (5), frekar líklegt (6), mjög líklegt (7). Í seinni 

spurningunni var spurt hversu langan tíma hefði tekið að fá vinnu og voru nokkrir 

Mynd 29. Uppbygging spurningalista rannsóknar.  



86 

mismunandi valmöguleikar settir fram með nafnkvarða. Þarna var verið að athuga 

væntingar hins vegar og það síðan borið saman við rauntíma atvinnuleitar. 

 Næstu tveir hlutar voru mat á almennum þáttum atvinnuhæfni og mat á 

stuðningsþáttum atvinnuhæfni. Í fyrri hlutanum voru 13 atriði tekin saman af höfundi 

sem koma fyrir í skrifum fræðimanna. Val á þáttum var háð mati höfundar og notaðir 

þeir þættir sem komu oftast fyrir eða voru taldir henta vel. Almennir þættir atvinnuhæfni 

eru að mati höfundar: Tengslanet, aðlögunarhæfni, einkunnir, almenn þekking, framkoma 

og klæðnaður, hjúskaparstaða, lærdómsgeta, menntunarstig, starfsreynsla, lífsreynsla, 

starfsvettvangur foreldra/forráðamanna, kyn, persónuleiki. 

 Matið var þrískipt. Í fyrsta lagi voru þátttakendur beðnir um að leggja mat á 

hversu mikla áherslu þeir leggðu á þættina ef þeir væru boðnir í viðtal fyrir draumastarfið 

sitt. Notaður var sjö punkta Likert kvarði þar sem valmöguleikarnir voru mjög litla 

áherslu (1), frekar litla áherslu (2), litla áherslu (3), hvorki né (4), mikla áherslu (5), 

frekar mikla áherslu (6) og mjög mikla áherslu (7). Taka skal fram að í sjálfri könnuninni 

var jaðar valmöguleikunum einn og sjö lýst með orðum en tölurnar frá tveimur til sex 

stóðu án orðalýsingar. Í næstu spurningu voru þátttakendur síðan beðnir um að raða sömu 

þáttum í mikilvægisröð frá einum og uppí fimm. Síðan voru þættirnir settir fram sem 

fullyrðingar sem snúa að því hvernig þátttakendur héldu við atvinnuhæfni sinni. Notaður 

var sjö punkta Likert kvarði þar sem valmöguleikarnir voru mjög illa (1), frekar illa (2), 

illa (3), hvorki né (4), vel (5), frekar vel (6) og mjög vel. Taka skal fram að í sjálfri 

könnuninni var jaðar valmöguleikunum einn og sjö lýst með orðum en tölurnar frá 

tveimur til sex stóðu án orðalýsingar.  

 
Tafla 13. Tenging almennra þátta og hvernig atvinnuhæfni er viðhaldið 

Menntun Ég sæki vinnutengd námskeið     
 Ég sæki endurmenntun á öðru sviði en því sem ég er menntaður á 

  Ég sæki símenntun á því sviði sem ég er menntaður á   
Almenn þekking Ég stunda sjálfsnám   

Lærdómsgeta Ég efli lærdómsgetu mína almennt     
Starfsreynsla Ég legg áherslu á að afla mér víðtækrar starfsreynslu  

Lífsreynsla Ég legg áherslu á að öðlast víðtæka starfsreynslu   
Tengslanet Ég efli tengslanet mitt     

Framkoma og klæðnaður Ég legg áherslu á að bæta framkomu mína  
Aðlögunarhæfni Ég efli aðlögunarhæfni mína almennt   

Persónuleiki Ég legg áherslu á að efla persónuleika minn    
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Allir aðrir þættirnir fyrir utan einkunnir, hjúskaparstaða, starfsvettvangur 

foreldra/forráðamanna og kyn voru notaðir. Sjá töflu 13 til frekari lýsingar. 

 Í seinni hlutanum var lagt mat á stuðningsþætti atvinnuhæfni. Um var að ræða 14 

fullyrðingar, þar af 9 (grámerktar) úr spurningalista Rothwell, Herbert og Rothwell 

(2008). Þátttakendur voru beðnir um að tilgreina hversu ósammála eða sammála þeir 

væru fullyrðingunum. Notaður var sjö punkta Likert kvarði þar sem valmöguleikarnir 

voru mjög ósammála (1), frekar ósammála (2), ósammála (3), hvorki né (4), sammála 

(5), frekar sammála (6) og mjög sammála (7). Taka skal fram að í sjálfri könnuninni var 

jaðar valmöguleikunum einn og sjö lýst með orðum en tölurnar frá tveimur til sex stóðu 

án orðalýsingar. Tafla 14 sýnir þættina og þær spurningar sem falla undir. 

 
Tafla 14. Tenging stuðningsþátta atvinnuhæfni við fullyrðingar í spurningalista. 

Sérsvið menntunar 
a. Mikil aðsókn var í námið á sama tíma og ég fékk aðgöngu (3)   
b. Fag mitt nýtur virðingar í samfélaginu (5)     

Staðan á ytri 
vinnumarkaði 

a. Ég fylgist með hvaða atvinna er í boði á vinnumarkaðinum (1) 
b. Talsverð eftirspurn er eftir háskólamenntuðum einstaklingum á íslenskum 
vinnumarkaði (4)  
c. Sú hæfni, færni og geta sem ég hef yfir að ráða er eftirsótt af vinnuveitendum (6) 

Sjálfstrú  Ég er full/ur sjálfstrausts þegar ég sæki um störf á vinnumarkaðinum (7) 

Metnaður 

a. Þegar ég var í námi lagði ég áherslu á að fá háar einkunnir (2) 
b. Ég hef sett mér skýr markmið um hvað ég ætla mér í lífinu (8)  
c. Ég er metnaðargjarn einstaklingur (9)   
d. Hvað ég starfa við í framtíðinni er í raun ekki mikilvægt (10)  

Menntun og starfsval 
foreldra/forr.manna 

a. Menntun foreldra/forráðamanna hefur haft áhrif á menntunarval mitt (11) 
b. Starfsvettvangur foreldra/forráðamanna hefur haft áhrif á val mitt á starfsvettvangi 
(12) 

Hjúskaparstaða Hjúskaparstaða mín hefur áhrif á atvinnuhæfni mína (13)   

Kyn Kyn einstaklinga skiptir máli þegar verið er að ráða í störf á íslenskum vinnumarkaði 
(14) 

 

Stuðningsþættirnir eru sérsvið menntunar, staðan á ytri vinnumarkaði, sjálfstrú, 

metnaður, menntun og starfsval foreldra og forráðamanna, hjúskaparstaða og kyn. Þeir 

byggja að hluta á grind Rothwell, Herbert og Rothwell (2008) og mati höfundar.  

 Höfundur taldi mikilvægt að bæta við opnum spurningum til að fá fram atriði sem 

tengdust bakgrunnsspurningunum. Í fyrstu opnu spurningunni var spurt hvers vegna 

viðkomandi hafi farið í meistaranám. Í annarri var spurt um hvað viðkomandi hafi ætlað 

að verða þegar hann yrði stór og í þeirri þriðju var spurt um við hvað foreldrar eða 

forráðamenn starfi eða hafi starfað. Einnig voru þrjár spurningar hafðar hálfopnar þar 

sem síðasti valmöguleikinn var annað. Þetta var gert til að gefa þátttakendum færi á að 
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greina frá sértækum aðstæðum. Opnu spurningarnar tengjast rannsóknarspurningum 

verkefnisins með óbeinum hætti og voru fyrst og fremst settar fram til að fá dýpri 

skilning á bakgrunni þýðis. 

 

4.3.4 Framkvæmd og úrvinnsla 

Mælt er með að spurningalistar séu ávallt forprófaðir til að tryggja gæði (Þorlákur 

Karlsson, 2003). Upprunalegi spurningalistinn var settur upp á vefsvæði Google sem 

eyðublað (form) og fór forprófun fram 18. til 24. apríl 2010. Listinn var sendur til 

samnemenda í námskeiðinu rannsóknir í stjórnun og stefnumótun. Forprófunin skilaði 

uppbyggilegum athugasemdum sem höfðu í för með sér að höfundur breytti listanum 

talsvert. Einnig var skipt um hugbúnað til að keyra listann. Á veraldarvefnum má finna 

ótal útgáfur af hugbúnaði sem hægt er að fá án endurgjalds en þá er yfirleitt um 

takmarkaða útgáfu að ræða. Einnig er munur á hversu faglegt viðmótið er. Höfundur 

ákvað að kaupa aðgang að QuestionPro web professional útgáfu. Í byrjun maí byrjaði 

höfundur á að setja spurningalistann upp á vefsvæði QuestionPro og gera þær breytingar 

sem þurfti. Þar sem búið var að gera talsvert miklar breytingar á listanum var þörf á að 

forprófa hann aftur. Seinni forprófun fór fram á tímabilinu 23. maí 2010 til 15. júní 2010. 

Hlekkurinn var sendur á 17 aðila sem voru á aldrinum 23 til 55 ára, allir 

háskólamenntaðir og ekki hluti af úrtakinu sem senda átti til. Uppbyggilegar 

athugasemdir bárust og voru gerðar smávægilegar breytingarnar á listanum í kjölfarið. 

 Til að geta sent spurningalistann rafrænt til þátttakenda og til að tryggja sem hæst 

svarhlutfall hringdi höfundur í 127 meistaranemendur á tímabilinu 20. september 2010 til 

30. september 2010 og bað um virkt netfang og um leyfi til að fá að senda 

spurningalistann. Flestir viðmælendur voru mjög jákvæðir og hjálpsamir og einungis 

einn baðst undan þátttöku. Hin netföngin fann höfundur í gegnum samskiptasíðuna 

Fésbók (Facebook) en virkniprófaði þau fyrst með því að senda póst þar sem beðið var 

um endursvar til staðfestingar á virkni netfangsins. Bættust 42 netföng við listann eftir 

virkniprófunina. Samtals voru 161 netföng sem voru virkniprófuð annað hvort í gegnum 

síma eða með tölvupósti. Höfundur ákvað að senda listann á átta netföng til viðbótar sem 

ekki voru virkniprófuð. Spurningalistinn var sendur á samtals 169 netföng þann 30. 

september 2010. Þann 2. október 2010 höfðu 64 svarað. Fyrri ítrekun var send 4. október 

2010 og daginn eftir höfðu 108 lokið við að svara. Seinni ítrekunin var send 8. október 

2010 og var lokað fyrir aðganginn 13. október 2010.  
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Samtals byrjuðu 166 þátttakendur að svara en 23 voru hreinsaðir í burtu því þeir höfðu 

einungis svarað 2 fyrstu spurningunum eða sögðust hafa útskrifast árið 2007 eða fyrr. 

Eftir stóðu 143 svör sem hægt var að nota að hluta til, en af þeim kláruðu 132 listann 

alveg til enda. Svarhlutfallið var því 84,6 prósent.  

 Eftir að gögnin voru skoðuð var ákveðið að sameina nokkrar spurningar til að 

hægt væri að vinna úr þeim á marktækan hátt. Þorlákur Karlsson (2003) telur að betra sé 

að hafa fleiri valkosti heldur en færri því alltaf má „gera fínan kvarða grófan“ (bls. 341) 

með flokkun eftir á til að sitja ekki upp með slæma dreifingu í niðurstöðum.  

Í fyrstu spurningunni Á hvaða ári hófst þú meistaranám þitt? voru ártölin sameinuð úr 10 

í þrjá flokka, 2004 eða fyrr, 2005 til 2007 og síðan 2008 eða síðar. Höfundur taldi að 

gott væri að flokka svörin í takt við efnahagssveiflur vinnumarkaðarins. 

Í spurningu fimm Hversu langan tíma tók fyrir þig að fá starf sem hæfir því námi 

sem þú laukst? voru flokkar sameinaðir þar sem það tók fáa lengri tíma en þrjá mánuði 

að fá vinnu eða þeir höfðu haft annað fyrirkomulag á. 

Í spurningu 11 Af hvaða sérsviði innan Viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands 

útskrifaðist þú? voru sérsviðin Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði sameinuð vegna þess 

að fá svör fengust frá aðilum af þessum línum.  

Í spurningu 14 Hvað af eftirfarandi á við um þig? þar sem var verið að spyrja um 

starfsfyrirkomulag voru flokkar sameinaðir vegna of fárra svara í öðrum flokkum en fullt 

starf og hlutastarf og sameinað undir annað fyrirkomulag.  

Í spurningu 16 Hvaða aldursbili tilheyrir þú? voru aldursflokkar sameinaðir úr 

sex í þrjá: 35 ára og yngri, 36 til 45 ára og 46 ára og eldri. Eins og áður hefur komið 

fram var spurningin um menntunarstig foreldra ekki notuð þar sem hún þótti of flókin í 

úrvinnslu og ekki skipta máli fyrir rannsóknarspurningarnar. 

Við tölfræðilega úrvinnslu var stuðst við forritið PASW (Predictive Analytics 

SoftWare) 18.0, sem hét áður SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) og heitir 

núna SPSS: an IBM Company. Niðurstöðum er lýst með með lýsandi tölfræði (e. 

exploratory data analysis) sem er notuð til að lýsa eiginleikum gagnasafna. Máli skiptir 

að átta sig á hvaða kvarða er verið að nota til að mæla einstakar breytur. Tíðni og 

prósentur voru notuð til að lýsa nafnbreytum (flokkabreytum) en einnig voru kökur og 

súlurit notuð. Til að lýsa jafnbilabreytum voru meðaltal, staðalfrávik og hæsta og lægsta 

gildi notað og sett fram með tíðnitöflum. Meðaltal gefur til kynna skoðun þátttakenda á 

hvernig þeir meta þætti eða fullyrðingar í spurningalistanum. Miðgildið á Likert 

skalanum sem er notaður er fjórir. Staðalfrávik á við um hversu mikil dreifing er á 
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svörum þátttakenda. Hærra staðalfrávik þýðir að þátttakendur svara síður eins, lægra 

staðalfrávik þýðir að þátttakendur svara svipað (Einar Guðmundsson, 2005). 

Ályktunartölfræði var notuð til að draga ályktanir úr frá gögnunum. Gerðar voru 

krösstöflur, fylgiútreikningar og dreifigreining.  Krosstöflur bera saman nafnbreytur. 

Fylgniútreikningar sýna hvort tengsl eru milli tveggja breyta og má lesa styrk tengslanna 

í fylgnistuðlinum r. Því hærri sem fylgnistuðullinn er, því meiri eru tengslin. 

Dreifigreining ber saman meðaltöl þriggja eða fleiri hópa og athugar hvort munur sé á 

milli hópanna. Gerð voru kí-kvaðrat próf, Pearsons próf, t-próf, ANOVA og Bonferroni 

próf. Dregnar voru ályktanir út frá niðurstöðum þar sem munur var tölfræðilega 

marktækur við 1% eða 5% marktektarmörk (Einar Guðmundsson, 2005).  

Farið er yfir kosti og ókosti aðferðafræðinnar í umræðukaflanum í hlutanum sem 

fer yfir takmarkanir rannsóknarinnar og frekari rannsóknir. 
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5 Niðurstöður rannsóknar 

Kaflinn skiptist í tvö hluta þar sem verður farið yfir eigindlegar niðurstöður úr rýnihóp og 

opnum spurningum úr spurningalistanum annars vegar og síðan megindlegar niðurstöður 

úr spurningalistanum hins vegar.  

 

5.1 Eigindlegar niðurstöður 

Þegar höfundur byrjaði að vinna með ritgerðarefnið þá fannst honum vanta að ná utan um 

hugtakið. Því var ákveðið að byrja á að setja saman rýnihóp. Hér fyrir neðan er stutt 

samantekt á svörum þátttakenda. Seinni hluti eigindlega hlutans kemur að svörum úr 

opnum spurningum spurningalistans. 

 

5.1.1 Niðurstöður úr rýnihóp 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvers vegna þeir hefðu farið í háskólanám gáfu þeir 

margar mismunandi ástæður fyrir því. „Ég var í raun bara að láta gamlan draum rætast“ 

eða „ég var bara á tímamótum þannig að ég þurfti að finna mér eitthvað að gera“. Aðrir 

nefndu að þeir hefðu farið í háskólanám vegna þess að allir í fjölskyldunni væru 

háskólamenntaðir eða að þeir hefðu verið komnir á endastöð í núverandi starfi „þetta var 

bara svona þorsti í þekkingu sem dreif mig áfram“ 

 Umræðan færðist yfir í að ræða starfsferilinn og hvort þau væru meðvitað að 

skipuleggja hann. Hópurinn þurfti smá tíma til að hugsa þetta en síðan sagði einn 

þátttakendanna að það væri nú svo að vinnan göfgaði manninn og að vinnan væri álitin 

dyggð í okkar samfélagi, „starfsferill er bara nauðsynlegur hluti af því að fúnkera í 

samfélaginu og er álitinn vera siðferðisleg nauðsyn ... svo er mismunandi hvort fólk lítur 

á það sem leið til sjálfsbirtingar eða einhvers konar kvöð“. Hugmyndir manna um 

starfsferilinn séu einnig kynslóðaskiptar, „fólk er að spyrja mann hvað maður sé að læra 

og eldra fólk spyr beint að því hvað maður ætli að fara að vinna við“ en raun er þetta 

ekki þannig lengur. Í dag er þetta þróun þar sem maður fer milli fyrirtækja í stað þess að 

vera í sama starfinu alla ævi. Starfsferillinn virðist vera mismikið skipulagður, einn 

þátttakandi tekur svo til orða „ég er ekki búin að plana nákvæmlega hvernig 

starfsferillinn minn er, en ég veit alveg hvaða störf ég vil fá og ... vil ekki. Ég veit hjá 

hvernig fyrirtækjum ég vil vinna en ég er ekki búin að ákveða hvaða en ég veit svona 
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hvað ég ætla mér“. Aðrir höfðu miklar áhyggjur af atvinnuástandinu, annar þátttakandi 

tekur svo til orða: „Það sem háir mér svo mikið er að ég er það ung og hef bara námið 

og mig vantar svo reynslu og ég fæ ekki vinnu því ég hef enga reynslu og ég fæ enga 

reynslu því mig vantar svo vinnu“ 

 Flestir þátttakendur í rýnihópnum höfðu heyrt um hugtakið atvinnuhæfni og 

tengdu það við samskiptafærni, hópvinnufærni, getu til að leysa vandamál, geta tekið 

frumkvæði, vera skipulagður, hafa sjálfsstjórn, lærdómshæfni og tækniþekkingu. Einn 

tók svo til orða, „mér finnst þetta vera svona brú á milli menntunar og vinnu“, annar 

sagði, „það að vera atvinnuhæfur er að hafa góða menntun og vita hvar maður á að ná í 

þekkingu sem maður hefur ekki sjálfur...og skapa þannig verðmæti.“ Öðrum þátttakanda 

fannst mannlegi þátturinn skipta mjög miklu máli og að hafa getu til að geta aðlagast 

breytingum og verið sveigjanlegur. Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu að 

hægt væri að tryggja sér atvinnuhæfni með einhverju hætti þá svaraði einn, „þú getur 

aldrei tryggt hæfni þína á atvinnumarkaði því ástandið getur komið í veg fyrir að það séu 

störf við hæfi ... hitt er að þú getur alltaf unnið í þinni eigin atvinnuhæfni ... unnið í eigin 

sjálfstiltrú ... self-efficacy ... og sjálfstrausti“. Annar minntist á að í raun og veru væri 

ekki hægt að gera neitt í dag sem tryggir atvinnuhæfni en ýmislegt væri hægt að gera til 

að viðhalda henni, auka hana og gera hana betri.  

 Aðspurðir um hvernig þeir viðhéldu atvinnuhæfni minntust margir á að þeir færu 

á námskeið, bæði vinnutengd og almenn, eða eins og einn þátttakandi komst að orði, „ég 

þarf alltaf að vera að fara á námskeið … og vera í stöðugri upprifjun og endurmenntun“. 

Eitt væri víst að það væru og yrðu alltaf breytingar og menn verði að vera í stöðgri þróun 

til að geta tekist á við þær. „Ég sit við hliðina á starfsmanni sem er búinn að vera þarna í 

20 ár og ég er hæfari en hún að því leyti að ég get og er miklu fljótari að tileinka mér 

nýja hluti ... manneskjan er orðin risaeðla í starfi af því að hún er ekkert að vinna í því“ 

 Aðspurðir um hvaða eiginleika þau teldu sérstaklega mikilvæga þegar kemur að 

því að sækja um vinnu með það að markmiði að fá vinnuna, fór hópurinn strax að ræða 

samskiptahæfileika og hæfni til að hafa yfirsýn, „að hafa vald á því að horfa á heildina 

en ekki bara tölvuskjáinn sinn eða stólinn sinn“ sem kom af stað hugsun hjá öðrum 

þátttakenda sem sagði „yfirsýn yfir þrátt fyrir að innihaldið á yfirsýninni geti breyst“. 

Annar þátttakandi telur miklu máli skipta að koma vel fyrir, hafa útgeislun og að vera 

búin að máta sig inní starfið 

 Næsti hluti fer yfir svör úr opnum spurningum spurningalistans. 
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5.1.2 Niðurstöður úr opnum spurningum spurningalistans 

Hér fyrir neðan er samantekt á svörum þátttakenda við opnum spurningum 

spurningalistans sem snúa annars vegar að hvað þeir ætluðu sér að verða þegar þeir yrðu 

stórir og hins vegar að hvers vegna þeir ákváðu að fara í meistaranám. 

 

Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? 

Margvísleg svör voru gefin við þessari spurningu. Þátttakendur nefndu 52 mismunandi 

starfsheiti, allt frá arkítekt, bakara, forseta, geimfara, kúreka, líksnyrti, presti, rithöfundi, 

sjómanni yfir í viðskiptafræðing. Flestir meistaranemendur vildu verða læknir, 

hjúkrunarfræðingur, flugfreyja, kennari, bóndi, flugmaður eða dýralæknir. Aðrir sögðust 

„í raun aldrei hafa hugsað út í það“. Enn aðrir sögðust vilja ferðast mikið, verða eitthvað 

áhrifamikið, hamingjusamir, áhyggjulausir, að þeir vildu breyta heiminum og einn 

sagðist hreinlega vera „enn að ákveða það“. 

 

Hvers vegna fórst þú í meistaranám? 

Nánast allir þátttakendur svöruðu þessari spurningu. Eftir að hafa farið yfir svörin og 

kóðað og flokkað í þemu voru fjórar meginástæður sem þátttakendurnir gáfu upp. Flestir 

sögðu helstu ástæðuna vera aukningu á samkeppnishæfni sinni á vinnumarkaði, næst 

kom vilji til að auka við þekkinguna og þar með hæfni. Í þriðja lagi vildu 

meistaranemendur auka möguleika sína á vinnumarkaði og í fjórða lagi vildu þeir öðlast 

frekari sérhæfingu sem myndi til dæmis skapa grundvöll fyrir hærri launum. 
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5.2 Megindlegar niðurstöður 

Í kaflanum er gerð grein fyrir niðurstöðum megindlega hluta rannsóknarinnar, nánar 

tiltekið lokuðu spurningunum. Niðurstöðurnar skiptast í þrjá megin hluta, þar sem fyrsti 

hlutinn fjallar um atriði er tengjast atvinnu að námi loknu og hvernig væntingar 

meistaranema og rauntími atvinnuleitar fer saman. Annar hluti fjallar um almenna þætti 

atvinnuhæfni, þar sem fyrst er farið yfir hvaða þætti meistaranemar telja ráða mestu um 

atvinnuhæfni einstaklinga, síðan fjallað um hvernig sömu þættir eru metnir ef væri verið 

að sækja um draumastarfið og í þriðja lagi er farið yfir hvernig meistaranemar eru að 

halda við atvinnuhæfni sinni. Í þriðja hluta kaflans er fjallað um hvernig meistaranemar 

meta þætti sem eru taldir styðja við atvinnuhæfni. 

5.2.1 Atvinna að námi loknu 

Meistaranemar voru spurðir hversu ólíklegt eða líklegt þeim hefði fundist, þegar þeir 

hófu námið, að þeir fengju vinnu sem myndi tengjast náminu eftir að því lyki. Nemar 

fengu lista þar sem þeir voru beðnir um að velja milli sjö valmöguleika, mjög ólíklegt (1), 

frekar líklegt (2), ólíklegt (3), hvorki né (4), líklegt (5), frekar líklegt (6) og mjög líklegt 

(7). 

 

 

Svöruðu samtals 143 og var meðaltalið 5,83, staðalfrávikið 1,37 og spönnin 6. Meirihluti 

þátttakenda, eða 88 prósent, svöruðu jákvætt, það er þeim fannst líklegt, frekar líklegt eða 

mjög líklegt að þeir myndu fá vinnu við hæfi eftir útskrift. Mynd 30 sýnir hlutfallslega 

heildarskiptingu þátttakenda eftir því hvort þeir svöruðu jákvætt (5-7), völdu hvorki né 

(4) eða neikvætt svar (1-3). 

6%
6%

Jákvætt 5-7


 88%

Neikvætt svar 1-3

Hvorki né 4

Jákvætt svar 5-7

Mynd 30. Væntingar um vinnu.  Hlutfallsleg skipting svara. 
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Síðan voru þátttakendur spurðir hversu langan tíma hefði tekið að fá starf sem hæfði því 

námi sem lokið var. Nemar fengu lista með 10 valmöguleikum sem byggðu á nafnkvarða. 

Gert verður grein fyrir niðurstöðum sérstaklega í kafla 5.2.1.2.  

Næsti hluti sýnir svör þátttakenda um væntingar um vinnu skipt eftir 

bakgrunnsbreytum og síðan er farið yfir hvort munur sé á meðaltölum hópanna. 

 

5.2.1.1 Væntingar um vinnu eftir útskrift 

Kaflinn sýnir hvernig svör einstakra hópa skiptust, byggð á þeim bakgrunnsbreytum sem 

spurt var um. Röðunin er eftirfarandi: Upphafsár náms, útskriftarár, kyn, aldursbil, 

sérsvið, hjúskaparstaða og starfsfyrirkomulag. Spurt var: Þegar þú hófst meistaranámið 

hversu ólíklegt eða líklegt fannst þér að þú myndir fá starf tengt þinni menntun eftir að 

námi lyki? 

 

Svör skipt eftir upphafsári meistaranáms 

Sjá má á mynd 31 hvernig svör þátttakenda skiptust hlutfallslega eftir hvenær 

viðkomandi hóf námið. Greina má mun á hvernig hóparnir svara og eru þeir sem hófu 

nám á árunum 2004 til 2007 jákvæðari en þeir sem voru að hefja nám árið 2008 eða 

síðar. 

 
Mynd 31. Væntingar um vinnu. Upphafsár 

 

Tafla 15 sýnir lýsandi tölfræði þegar svör eru skoðuð skipt eftir upphafsári náms. Eins og 

má sjá er talsverður munur á stærð hópanna, flestir hófu nám á árunum 2005 til 2007. 
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Meðaltöl hópanna voru nokkuð svipuð en þó var meðaltal meistaranema sem hófu nám 

2008 eða síðar aðeins lægra en þeirra sem hófu nám á árunum 2004 til 2007. Einnig er 

dreifingin mismunandi eins og staðalfrávik gefur til kynna. 

 
Tafla 15. Væntingar um vinnu eftir útskrift. Lýsandi tölfræði skipt eftir upphafsári náms. 

 Upphafsár N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 
2004 eða fyrr 17 5,82 1,015 4 7 
2005 til 2007 80 5,88 1,496 1 7 
2008 eða síðar 46 5,74 1.273 2 7 
Heildin 143 5,83 1,370 1 7 

 

ANOVA dreifigreining sýndi að ekki var munur á meðaltölum hópanna (F(2,140)=0,142; 

p=0,868) 

 En skoðum næst hvernig svörin skiptast eftir útskriftarári nemendanna. 

 

Svör skipt eftir útskriftarári meistaranáms 

Mynd 32 sýnir hlutfallslega skiptingu svara eftir útskriftarári. Á heildina litið er ekki 

mikill munur á svörum hópanna. 

 
Mynd 32. Væntingar um vinnu. Útskriftarár 

 

Tafla 16 sýnir lýsandi tölfræði þegar svör eru skoðuð eftir útskriftarári náms. Hóparnir 

eru nokkuð jafnir að stærð og staðalfrávikið á svipuðu bili. 
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Nemendur útskrifaðir árið 2009 eru með hærra meðaltal en hinir hóparnir tveir. 

 
Tafla 16. Væntingar um vinnu eftir útskrift. Lýsandi tölfræði skipt eftir útskriftarári 

 Útskr.ár N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 
2008 41 5,71 1,419 1 7 
2009 43 6,04 1,280 1 7 
2010 59 5,73 1,400 1 7 

Heildin 143 5,83 1,370 1 7 
 

ANOVA dreifigreining sýndi að ekki var munur á meðaltölum hópanna (F(2,140)=0,982; 

p=0,377) 

 Skoðum hvort sé munur á hvernig kynin svara. 

 

Svör skipt eftir kyni 

Tafla 17 sýnir lýsandi tölfræði þegar svör eru skoðuð skipt eftir kyni. Talsvert fleiri 

konur en karlar svöruðu spurningalistanum eða 99 á móti 33 körlum. Hlutfallið er þó í 

takt við kynjaskiptingu þýðisins. Meðaltal kvenna er hærra en karla og dreifingin minni. 

 
Tafla 17. Væntingar um vinnu eftir útskrift. Lýsandi tölfræði skipt eftir kyni 

Kyn N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 
Karlar 33 5,61 1,499 1 7 
Konur 99 5,93 1,280 1 7 
Heildin 132 5,83 1,370 1 7 

 

Fleiri konum en körlum fannst mjög líklegt að vinna við hæfi myndi fást eftir útskrift, 

eða rúm 42 prósent kvenna og 33 prósent karla. En kynin eru nokkuð sammála þegar 

aðrir svarmöguleikar eru skoðaðir, sjá mynd 34. 

 

 
Mynd 33. Væntingar um vinnu. Kyn  
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Til að meta muninn á milli hópanna var framkvæmt t-próf. t-gildið mældist -1,203 og p-

gildið 0,231, því var ekki tölfræðilega marktækur munur milli hópanna tveggja. 

 En skoðum næst hvernig svörin skiptast eftir aldri. 

 

Svör skipt eftir aldurshópum 

Mynd 34 sýnir hlutfallslega skiptingu eftir aldurshópum. Sjá má að eldri þátttakendur eru 

jákvæðari en þeir sem yngri eru. 

 
Mynd 34. Væntingar um vinnu. Aldursbil 

 

Tafla 18 sýnir lýsandi tölfræði þegar svör eru skoðuð skipt eftir aldursbili. Sjá má að 

munur er á meðaltölum þegar hóparnir eru skoðaðir. Meðaltalið hjá þátttakendum á 

aldrinum 36 til 45 ára var 6,24 á móti 5,44 hjá þeim sem voru á aldrinum 35 ára og yngri, 

en dreifingin var einnig talsvert meiri hjá yngri hópnum. Fámennasti hópurinn var þeir 

sem voru 46 ára og eldri og var meðaltalið þar 6,07 og dreifingu talsvert undir dreifingu 

alls hópsins. 

 
Tafla 18. Væntingar um vinnu eftir útskrift. Lýsandi tölfræði skipt eftir aldursbili 

Aldursbil N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

35 ára og yngri 59 5,44 1,568 1 7 

36 til 45 ára 46 6,24 1,015 3 7 

46 ára og eldri 27 6,07 1,035 4 7 

Heildin 132 5,85 1,339 1 7 

 

ANOVA dreifigreining sýndi mun á meðaltölum hópanna (F(2,129)=5,417; p=0,006). 

Bonferroni próf leiddi í ljós mun á milli hópanna 35 ára og yngri og 36 til 45 ára, 

p=0,006.  Skoðum næst hvernig svörin skiptast eftir sérsviði. 
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Svör skipt eftir sérsviði 

Mynd 35 sýnir hlutfallslega skiptingu svara eftir sérsviði innan Viðskiptafræðideildar HÍ. 

Á heildina litið er ekki mikill hlutfallslegur munur á svörum hópanna. 

 
Mynd 35. Væntingar um vinnu. Sérsvið 

 

Tafla 19 sýnir lýsandi tölfræði þegar svör eru skoðuð skipt eftir sérsviði. Nemendur í 

fjármálum fyrirtækja og viðskiptafræði voru með hæsta meðaltalið, næst komu nemendur 

í mannauðsstjórnun, síðan nemendur í stjórnun og stefnumótun en með lægsta meðaltalið 

voru nemendur í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum. 

 
Tafla 19. Væntingar til vinnu. Lýsandi tölfræði skipt eftir sérsviði 

Sérsvið N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 
Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 23 6,00 1,382 2 7 
Mannauðsstjórnun 63 5,90 1,241 1 7 
Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 23 5,65 1,434 1 7 
Stjórnun og stefnumótun 23 5,74 1,514 1 7 
Heildin 132 5,85 1,339 1 7 

 

 

ANOVA dreifigreining sýndi að ekki var munur á meðaltölum hópanna (F(3,128)=0,346; 

p=0,792). 

 En skoðum næst hvernig svörin skiptast eftir hjúskaparstöðu 
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Svör skipt eftir hjúskaparstöðu 

Hlutfallsleg skipting eftir hjúskaparstöðu (mynd 36) sýnir að einhleypir eru hlutfallslega 

neikvæðari en þeir sem eru í sambúð eða hjónabandi. 

 

 
Mynd 36. Væntingar um vinnu. Hjúskaparstaða 

 

Tafla 20 sýnir lýsandi tölfræði þegar svör eru skoðuð skipt eftir hjúskaparstöðu. 

Þátttakendur í sambúð eru með hæsta meðaltalið og þeir sem eru í hjónabandi koma þar 

strax á eftir. Þátttakendur í sambandi eru með næstlægsta meðaltalið og einhleypir með 

það lægsta. 

 
Tafla 20. Væntingar til vinnu. Lýsandi tölfræði skipt eftir hjúskaparstöðu 

Hjúskaparstaða N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 
gildi 

Ég er einhleyp/ur 20 5,50 1,670 1 7 
Ég er í sambandi 16 5,75 1,238 2 7 
Ég er í sambúð 22 5,95 1,133 3 7 
Ég er í hjónabandi 74 5,93 1,328 1 7 
Heildin 132 5,85 1,339 1 7 

 

ANOVA dreifigreining sýndi að ekki var munur á meðaltölum hópanna (F(2,128)=0,618; 

p=0,605). 

 Að lokum má sjá hvernig svörin skiptust eftir starfsfyrirkomulagi. 
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Svör skipt eftir starfsfyrirkomulagi 

Mynd 37 sýnir hlutfallslega skiptingu svara eftir starfsfyrirkomulagi. Munur er á milli 

hvernig hóparnir svara. 

 
Mynd 37. Væntingar um vinnu. Starfsfyrirkomulag 

 

Tafla 21 sýnir lýsandi tölfræði þegar svör eru skoðuð skipt eftir starfsfyrirkomulagi. Sjá 

má að meðaltalið var hæst hjá einstaklingum sem tilgreindu annað fyrirkomulag en 

launað starf; eins og nám með vinnu, fæðingarorlof eða að þeir væru heimavinnandi . 

Næst hæst var meðaltalið hjá þeim sem sögðust vera í hlutastarfi og lægst hjá fólki í 

hlutastarfi 

 
Tafla 21. Væntingar til vinnu. Lýsandi tölfræði skipt eftir starfsfyrirkomulagi 

Starfsfyrirkomulag N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 
Í fullu starfi 101 5,87 1,286 1 7 
Í hlutastarfi 10 5,50 1,716 1 7 
Annað fyrirkomulag 21 5,90 1,446 1 7 
Heildin 132 5,85 1,339 1 7 

 

ANOVA dreifigreining sýndi að ekki var munur á meðaltölum hópanna (F(2,129)=0,368; 

p=0,693). 

 Næsti hluti gerir grein fyrir hversu langan tíma það tók meistaranemana að fá 

vinnu eftir að útskrift lauk.  
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5.2.1.2 Hversu langan tíma tók að fá vinnu eftir útskrift? Rauntími vinnuleitar 

Spurt var: Hversu langan tíma tók fyrir þig að fá starf sem hæfir því meistaranámi sem 

þú laukst? 10 valmöguleikar voru í boði en voru sumir þeirra sameinaðir. Mynd 38 sýnir 

hvernig svörin skiptust hlutfallslega. Tæplega þriðjungur þátttakenda fékk vinnu á 

þremur mánuðum eða skemur eftir útskrift en 12 prósent tók 4 mánuði eða lengur að fá 

vinnu.  

 
 

 

Um 18 prósent eru í sama starfinu og þeir voru áður en námið hófst, starfi sem hæfir 

náminu, en 11 prósent eru í sama starfi, starfi sem hentar ekki því námi sem var lokið. 

Um 13 prósent höfðu ekki fengið vinnu við hæfi, 12 prósent nefndu annað fyrirkomulag 

og fimm prósent voru ekki í atvinnuleit. Þó nokkrir, eða 12 prósent, nýttu sér að 

spurningin var hálfopin og tóku valkostinn annað. Sögðust flestir þeirra vera sjálfstæðir 

ráðgjafar eða að þeir ynnu sjálfstætt. 

 Tafla 22 sýnir krosskeyrslu á bakgrunnsbreytum við hversu lengi það tók 

þátttakendur að fá vinnu. Kí-kvaðrat próf leiddi í ljós tengsl skipt eftir útskriftarári 

(p=0,018), aldursbili (p=0,004) og sérsviði (p=0,029). 
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Tafla 22. Rauntími vinnuleitar. Krosskeyrsla og dreifing gilda í prósentum. 

  

Í sama 
starfi og 
áður sem 

hæfir 
náminu 

3 
mánuði 

eða 
skemur 

4 
mánuði 

eða 
lengur 

Hef ekki 
fengið 

vinnu við 
hæfi 

Í sama starfi 
og áður sem 
hæfir ekki 

náminu Annað Samtals 
Upphafsár 2004 eða fyrr 41.2% 5.9% 17.6% 11.8% 0.0% 23.5% 100% 
 2005 til 2007 13.8% 37.5% 11.2% 10.0% 10.0% 17.5% 100% 
  2008 eða síðar 15.2% 21.7% 10.9% 19.6% 13.0% 19.6% 100% 
Útskriftarár 2008 14.6% 51.2% 14.6% 9.8% 4.9% 4.9% 100% 
 2009 18.6% 16.3% 16.3% 11.6% 11.6% 25.6% 100% 
  2010 18.6% 22.0% 6.8% 16.9% 11.9% 23.8% 100% 
Kyn Karlmaður 9.1% 48.5% 12.1% 9.1% 6.1% 15.1% 100% 
  Kvenmaður 21.2% 21.2% 13.1% 14.2% 12.1% 18.2% 100% 
Aldursbil 35 ára og yngri 6.7% 39.0% 13.6% 13.6% 18.6% 8.5% 100% 
 36 til 45 ára 23.9% 21.8% 10.9% 13.0% 6.5% 23.9% 100% 
  46 ára og eldri 33.3% 14.8% 14.8% 11.2% 0.0% 25.9% 100% 
Sérsvið Ff og viðskfr. 26.2% 47.8% 4.3% 8.7% 4.3% 8.7% 100% 
 Mannauðsstj. 11.1% 20.6% 12.7% 17.5% 15.9% 22.2% 100% 
 Markfr. og alþj. 13.0% 34.9% 13.0% 17.4% 13.0% 8.7% 100% 
  Stj. og stefnum. 34.9% 21.7% 21.7% 0.0% 0.0% 21.7% 100% 
Hjúsk.staða Einhleyp/ur 20.0% 25.0% 10.0% 15.0% 20.0% 10.0% 100% 
 Í sambandi 31.3% 25.0% 6.2% 12.5% 12.5% 12.5% 100% 
 Í sambúð 9.0% 18.2% 18.2% 18.2% 18.2% 18.2% 100% 
  Í hjónabandi 17.6% 32.4% 13.5% 10.8% 5.4% 20.3% 100% 
Starfsf.komulag Í fullu starfi 19.8% 30.7% 11.9% 10.9% 11.9% 14.8% 100% 
 Í hlutastarfi 20.0% 30.0% 20.0% 0.0% 10.0% 20.0% 100% 
  Annað fyrirk.lag 9.5% 14.2% 14.3% 28.6% 4.8% 28.6% 100% 
 

Taflan sýnir okkur að þeir sem útskrifuðust 2008 voru töluvert fljótari að finna sér vinnu 

við hæfi. Rúm 51 prósent höfðu fengið vinnu á 3 mánuðum eða skemmri tíma, 

samanborið við rúm 16 prósent þeirra sem útskrifuðust árið 2009 og 22 prósent hjá þeim 

sem útskrifuðust árið 2010.  

 Þátttakendur á aldrinum 36 til 45 ára (23,9%) og 46 ára og eldri (33,3%) voru 

frekar í sama starfi og áður, starfi sem hæfir náminu heldur en þeir sem voru 35 ára og 

yngri (6,7%). Hins vegar hafði hærra hlutfall þátttakenda á aldrinum 35 ára og yngri 

fengið vinnu á þremur mánuðum eða skemmri tíma, 39 prósent, samanborið við hina 

hópana. 

 Skoðað eftir sérsviðum má sjá á töflu 19 að meistaranemar í fjármálum fyrirtækja 

og viðskiptafræði voru fljótari að fá vinnu en nemendur af öðrum sviðum. Einnig má sjá 

að hlutfall þeirra sem ekki hafa fengið vinnu við hæfi er hæst hjá nemendum í 

mannauðsstjórnun og markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum. 
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5.2.2 Mat á þáttum atvinnuhæfni – Mikilvægis röðun 

Í þessum hluta spurningalistans voru þátttakendur beðnir um að 

gera grein fyrir hvað réði mestu um atvinnuhæfni einstaklinga 

með því að velja fimm atriði af 13 atriðum mögulegum og gefa 

þeim síðan númer á bilinu einn og uppí fimm. Einn er 

mikilvægast, tveir er næstmikilvægast og svo framvegis þangað 

til uppí fimm er komið. Við úrvinnslu var skalanum í raun snúið 

við og fékk númerið einn, fimm stig, tveir fékk fjögur stig, þrír þrjú stig, fjórir tvö stig og 

númerið fimm fékk eitt stig. Síðan var meðalfjöldi stiga reiknaður. Eftirfarandi mynd 

sýnir röðun þeirra þátta sem meistaranemendur telja ráða mestu um atvinnuhæfni 

einstaklinga.  

 
Mynd 39. Mikilvægisröðun. Meðalfjöldi stiga. 

Starfsreynsla var sá þáttur sem fékk flest stiga en menntun fylgdi fast á eftir. Í þriðja sæti 

var lærdómsgeta, í fjórða persónuleiki og í fimmta sæti var síðan aðlögunarhæfni. Þetta 

voru þeir þættir sem fengu afgerandi flest stig en myndin sýnir einnig hversu mörg stig 

hinir þættirnir fengu. Mynd 39 sýnir hvernig þættirnir röðuðust. 
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5.2.3 Mat á þáttum atvinnuhæfni - Draumastarfið 

Þátttakendur voru beðnir um að meta almenna þætti atvinnuhæfni miðað við þá forsendu 

að þeir væru búnir að sækja um draumastarfið sitt og hefði verið boðið í viðtal þar sem 

tækifæri gæfist til að sannfæra tilvonandi vinnuveitanda um ágæti viðkomandi. Spurt var 

hversu litla eða mikla áherslu leggur þú á eftirfarandi þætti í viðtalinu? Notaður var sjö 

punkta Likert kvarði þar sem 1 stóð fyrir mjög litla áherslu og 7 fyrir mjög mikla 

áherslu. Mynd 40 sýnir hvernig heildarsvörun skiptist og eru neikvæðir möguleikar í 

bláum litatónum, hvorki né í grænum og síðan jákvæðir möguleikar í fjólubláum 

litatónum. Þetta auðveldar að sjá hvernig heildarmyndin sveiflast eftir því um hvaða 

þætti er um að ræða. 

 

 
Mynd 40. Draumastarfið. Heildarfjöldi svara skipt eftir svarmöguleikum. 

 

Sjá má að dreifingin er mismunandi eftir þáttum.  
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Tafla 23 sýnir lýsandi tölfræði fyrir almennu þættina og er raðað eftir meðtali. Hún sýnir 

einnig hversu margir svöruðu, staðalfrávikið og lægsta og hæsta gildið er fyrir hvern og 

einn þátt.  
Tafla 23. Lýsandi tölfræði fyrir almenna þætti atvinnuhæfni - Draumastarfið 

Almennir þættir N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 
gildi 

Aðlögunarhæfni 137 6,02 1,14 1 7 
Persónuleiki 137 6,01 1,01 1 7 
Lærdómsgeta 135 5,95 1,18 2 7 
Menntunarstig 138 5,93 1,15 1 7 
Starfsreynsla 138 5,93 1,26 1 7 
Framkoma og klæðnaður 136 5,87 1,16 1 7 
Almenn þekking 137 5,42 1,29 2 7 
Lífsreynsla 137 4,83 1,67 1 7 
Einkunnir 138 3,67 1,67 1 7 
Tengslanet 135 3,63 1,77 1 7 
Hjúskaparstaða 136 2,10 1,42 1 7 
Kyn 136 1,71 1,32 1 7 
Starfsvettvangur 
foreldra/forráðamanna 136 1,60 1,26 1 7 

 

Áhugavert er að bera saman hvernig þættirnir raðast í mikilvægisröðuninni þar sem var 

verið að spyrja hvað ræður mestu um atvinnuhæfni einstaklinga? Og síðan hvað menn 

leggja mesta áherslu á í viðtalinu þegar verið er að sækja um draumastarfið. 

 
Tafla 24. Samanburður á mikilvægisröðun og röðun almennra þátta atvinnuhæfni - draumastarfið. 

Nr. Mikilvægisröðun Draumastarfið 
1 Starfsreynsla Aðlögunarhæfni 
2 Menntun Persónuleiki 
3 Lærdómsgeta Lærdómsgeta 
4 Persónuleiki Menntun 
5 Aðlögunarhæfni Starfsreynsla 
6 Almenn þekking Framkoma og klæðnaður 

7 Lífsreynsla Almenn þekking 
8 Framkoma og klæðnaður Lífsreynsla 
9 Tengslanet Einkunnir 

10 Einkunnir í náminu Tengslanet 
11 Kyn Hjúskaparstaða 
12 Hjúskaparstaða Kyn 
13 Starfsvettvangur foreldra/forráðamanna Starfsvettvangur foreldra/forráðamanna 

 

Eins og sést í töflu 24 þá er röðunin mismunandi og snýst í raun alveg við ef efstu fimm 

atriðin eru skoðuð. Starfsreynsla fer úr fyrsta sæti í það fimmta, menntun fer úr öðru í 

það fjórða. Lærdómsgeta heldur sínu sæti í miðjunni. Persónuleiki fer úr fjórða yfir í 
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annað sætið og aðlögunarhæfni fer úr fimmta í fyrsta sæti. Önnur atriði halda svipuðum 

stað og starfsvettvangur foreldra og forráðamanna rekur lestina á báðum stöðum. 

 Fylgnistuðlar voru notaðir til að lýsa tengslum milli breytanna og var Pearson 

notaður þar sem um samfelldar breytur var að ræða. Fylgnistuðullinn er grámerktur þar 

sem munur var tölfræðilega marktækur við 1 prósent marktektarmörk. 

 Fylgni er metin samkvæmt niðurstöðum Cohen (1988) þar sem fylgni (r) á bilinu 

0,10 til 0,29 sýnir lítil tengsl, r=0,30 til 0,49 sýnir meðaltengsl og r=0,50 til 1,0 sýnir 

sterk tengsl. Þegar fimm efstu þættirnir voru skoðaðir þá mældist fylgnin eftirfarandi eins 

og tafla 25 sýnir.  
Tafla 25. Fylgnifylki. Draumastarfið - fimm efstu almennu þættir atvinnuhæfni 

  Starfsreynsla Menntunarstig Lærdómsgeta Persónuleiki Aðlögunarhæfni 

Starfsreynsla Fylgnistuðull r 1 .189* .202* 0.151 .232** 

 Sig (2-tailed)  0.027 0.019 0.078 0.006 

  N 138 137 135 137 137 

Menntunarstig Fylgnistuðull r .189* 1 .208* .247** .347** 

 Sig (2-tailed) 0.027  0.016 0.003 0 

 N 137 139 134 139 139 

Lærdómsgeta Fylgnistuðull r .202* .208* 1 .302** .479** 

 Sig (2-tailed) 0.019 0.016  0 0 

  N 135 134 135 134 134 

Persónuleiki Fylgnistuðull r 0.151 .247** .302** 1 .422** 

 Sig (2-tailed) 0.078 0.003 0  0 

 N 137 139 134 139 139 

Aðlögunarhæfni Fylgnistuðull r .232** .347** .479** .422** 1 

 Sig (2-tailed) 0.006 0 0 0  

  N 137 139 134 139 139 

 

Jákvæð meðaltengsl fundust milli aðlögunarhæfni og lærdómsgetu (r=0,479; p=0,000) 

og persónuleika (r=0,422; p=0,000 og menntunarstigs (r=0,347; p=0,000). Einnig 

fundust jákvæð meðaltengsl milli persónuleika og lærdómsgetu (r=0,302; p=0,000). Lítil 

tengsl fundust milli hinna þáttanna en engin tengsl milli persónuleika og starfsreynslu 

(r=0,151; p=0,078). 

 Þegar aðrir þættir voru skoðaðir fundust jákvæð meðaltengsl milli almennrar 

þekkingar og lærdómsgetu (r=0,358). Jákvæð meðaltengsl fundust milli framkomu og 

klæðnaðar og persónuleika (r=0,459; p=0,001) og lærdómsgetu (r=0,325; p=0,000). 
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5.2.3.1 Mat einstakra hópa á fimm efstu þáttum atvinnuhæfni - Draumastarfið. 

Í þessum hluta kaflans er farið yfir hvernig einstakir hópar mátu fimm efstu þáttum 

atvinnuhæfni. Um er að ræða lýsandi tölfræði, það er fjölda (N), meðaltal, staðalfrávik, 

lægsta gildi og hæsta gildi. Farið er yfir skiptingu eftir upphafsári náms, útskriftarári, 

kyni, aldursbili, sérsviði, starfsfyrirkomulagi og hjúskaparstöðu. 

 

Aðlögunarhæfni 

Tafla 26 sýnir lýsandi tölfræði fyrir aðlögunarhæfni. Þátturinn er metinn á bilinu 5,75 til 

6,50 að meðaltali. Þátttakendur á aldursbilinu 36 til 45 ára meta hann lægstan að 

meðaltali og þátttakendur í sambandi meta hann hæstan að meðaltali. 

 
Tafla 26. Fimm efstu - Aðlögunarhæfni. Lýsandi tölfræði skipt eftir bakgrunnsbreytum 

AÐLÖGUNARHÆFNI   N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 
gildi 

  Heildin 137 6.02 1.141 1 7 
Upphafsár náms 2004 eða fyrr 17 6.35 0.996 4 7 

 2005 til 2007 77 6.06 1.281 1 7 
 2008 eða síðar 43 5.81 0.88 4 7 

Útskriftarár 2008 38 6.08 1.383 1 7 
 2009 43 5.98 1.244 1 7 
 2010 56 6.02 0.863 4 7 

Kyn Karlar 33 6.06 0.933 4 7 
 Konur 98 6.21 1.086 1 7 

Aldursbil 35 ára og yngri 59 6.03 1.033 1 7 
 36 til 45 ára 44 5.75 1.383 1 7 

Marktækur munur 46 ára og eldri 27 6.48 0.802 4 7 
Sérsvið Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 23 6.04 1.022 4 7 

 Mannauðsstjórnun 61 6.02 1.408 1 7 
 Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 23 6 0.674 4 7 
 Stjórnun og stefnumótun 23 6.09 0.9 4 7 

Starfsfyrirkomulag Í fullu starfi 100 6.22 1.001 1 7 
 Í hlutastarfi 10 6.1 1.524 2 7 
 Annað fyrirkomulag 21 6 1.049 4 7 

Hjúskaparstaða Einhleyp/ur 20 6.10 1.021 4 7 
 Í sambandi 16 6.50 0.730 5 7 
 Í sambúð 22 6.36 0.492 6 7 
 Í hjónabandi 73 6.07 1.217 1 7 

 

ANOVA dreifigreining leiddi í ljós að ekki var munur á milli hópa skipt eftir upphafsári, 

útskriftarári, aldursbili, sérsviði, starfsfyrirkomulagi eða hjúskaparstöðu. Hins vegar var 

munur á meðaltölum hópanna skipt eftir aldri (F(2,127)=3,533; p=0,032). Bonferroni próf 
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leiddi í ljós að munur fannst milli hópanna 36 til 45 ára og 46 ára og eldri, p=0,027, 

miðað við 5% marktektarmörk. 

 

Menntunarstig 

Tafla 27 sýnir lýsandi tölfræði fyrir menntunarstig. Þátturinn er metinn á bilinu 5,39 til 

6,68 að meðaltali. Þátttakendur útskrifaðir úr stjórnun og stefnumótun meta hann lægstan 

að meðaltali og þátttakendur í sambandi meta hann hæstan að meðaltali. 

 
Tafla 27. Fimm efstu. Menntunarstig. Lýsandi tölfræði skipt eftir bakgrunnsbreytum 

MENNTUNARSTIG   N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 
gildi 

  Heildin 138 5.93 1.154 1 7 

Upphafsár náms 2004 eða fyrr 17 5.65 1.222 2 7 
 2005 til 2007 78 5.97 1.206 1 7 
 2008 eða síðar 43 5.98 1.035 4 7 

Útskriftarár 2008 40 5.75 1.446 1 7 
 2009 43 5.86 1.167 2 7 
 2010 56 5.95 1.166 3 7 

Kyn Karlar 33 5.97 1.334 2 7 
 Konur 99 5.89 1.13 1 7 

Aldursbil 35 ára og yngri 59 5.88 1.288 1 7 
 36 til 45 ára 45 6 1.066 4 7 
 46 ára og eldri 27 5.81 1.145 2 7 

Sérsvið Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 23 6.48 0.846 4 7 
 Mannauðsstjórnun 62 5.98 1.208 1 7 
 Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 23 6 0.739 4 7 

 Marktækur munur Stjórnun og stefnumótun 23 5.39 1.234 2 7 
Starfsfyrirkomulag Í fullu starfi 100 5.86 1.231 1 7 

 Í hlutastarfi 10 6.4 0.699 5 7 
u Annað fyrirkomulag 21 5.9 1.091 3 7 

Hjúskaparstaða Einhleyp/ur 20 6.1 0.912 4 7 
 Í sambandi 16 6.56 0.727 5 7 
 Í sambúð 22 6 1.272 3 7 
 Í hjónabandi 73 5.68 1.246 1 7 

 

ANOVA dreifigreining leiddi í ljós að ekki var munur á milli hópa skipt eftir upphafsári, 

útskriftarári, kyni, aldursbili og starfsfyrirkomulagi. Hins vegar fannst munur á milli 

hópa skipt eftir sérsviðum (F(3,127)=3,855; p=0,011). Bonferroni próf leiddi í ljós að 

munur var milli hópanna sem höfðu útskrifast úr fjármálum fyrirtækja og viðskiptafræði 

annars vegar og stjórnun og stefnumótun hins vegar og var p=0,006, miðað við 5% 

marktektarmörk. 
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Einnig fannst munur milli hópa skipt eftir hjúskaparstöðu (F(3,127)=2,850; p=0,040). 

Bonferroni próf leiddi í ljós að munur var milli hópanna í sambandi og í hjónabandi, 

p=0,034, miðað við 5% marktektarmörk. 

 

Lærdómsgeta 

Tafla 28 sýnir lýsandi tölfræði fyrir lærdómsgetu. Þátturinn er metinn á bilinu 5,61 til 

6,44 að meðaltali. Karlkyns þátttakendur meta hann lægstan að meðaltali og þátttakendur 

46 ára og eldri meta hann hæstan að meðaltali. 
Tafla 28. Fimm efstu. Lærdómsgeta. Lýsandi tölfræði skipt eftir bakgrunnsbreytum 

       

LÆRDÓMSGETA   N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 
gildi 

  Heildin 135 5.95 1.18 1 7 
Upphafsár náms 2004 eða fyrr 17 5.65 1.222 2 7 

 2005 til 2007 78 5.97 1.206 1 7 
 2008 eða síðar 43 5.98 1.035 4 7 

Útskriftarár 2008 38 6.16 1.128 1 7 
 2009 43 5.88 1.074 3 7 
 2010 54 5.85 1.295 1 7 

Kyn Karlar 33 5.61 1.223 3 7 
Marktækur munur Konur 96 6.1 1.138 1 7 

Aldursbil 35 ára og yngri 57 5.82 1.351 1 7 
 36 til 45 ára 45 5.89 1.153 3 7 
 46 ára og eldri 27 6.44 0.577 5 7 

Sérsvið Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 23 6.26 0.864 4 7 
 Mannauðsstjórnun 60 5.98 1.359 1 7 
 Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 23 5.78 0.85 3 7 
 Stjórnun og stefnumótun 23 5.87 1.217 1 7 

Starfsfyrirkomulag Í fullu starfi 98 6.01 1.144 1 7 
 Í hlutastarfi 10 6 0.816 5 7 
 Annað fyrirkomulag 21 5.81 1.47 1 7 

Hjúskaparstaða Einhleyp/ur 20 5.8 1.152 3 7 
 Í sambandi 15 6.07 1.58 1 7 
 Í sambúð 22 6.23 0.922 4 7 
 Í hjónabandi 72 5.93 1.167 1 7 

 

ANOVA dreifigreining leiddi í ljós að ekki var munur á milli hópa skipt eftir upphafsári, 

útskriftarári, aldursbili, sérsviði, starfsfyrirkomulagi eða hjúskaparstöðu. Hins vegar var 

munur á milli svara eftir kyni. Til að meta muninn á milli hópanna var framkvæmt t-próf. 

Mældist t-gildið -2,128 og p-gildið 0,035 og var því tölfræðilega marktækur munur milli 

hópanna tveggja. 
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Persónuleiki 

Tafla 29 sýnir lýsandi tölfræði fyrir persónuleika. Þátturinn er metinn á bilinu 5,64 til 

6,19 að meðaltali. Þátttakendur í sambúð meta hann lægstan að meðaltali og þátttakendur 

46 ára og eldri meta hann hæstan að meðaltali. 

 
Tafla 29. Fimm efstu. Persónuleiki. Lýsandi tölfræði skipt eftir bakgrunnsbreytum 

PERSÓNULEIKI   N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 
gildi 

  Heildin 137 6.01 1,01 1 7 

Upphafsár náms 2004 eða fyrr 17 6 0.866 4 7 
 2005 til 2007 78 6.06 1.036 1 7 

 2008 eða síðar 42 5.9 1.031 3 7 
Útskriftarár 2008 40 6.05 1.154 1 7 

 2009 43 6.02 0.963 3 7 
 2010 56 5.91 0.996 3 7 

Kyn Karlar 33 6.03 0.918 4 7 
 Konur 98 5.99 1.06 1 7 

Aldursbil 35 ára og yngri 59 5.86 1.106 1 7 
 36 til 45 ára 45 6.07 0.963 3 7 
 46 ára og eldri 27 6.19 0.921 3 7 

Sérsvið Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 22 6.09 0.868 4 7 
 Mannauðsstjórnun 62 6.13 1.016 1 7 
 Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 23 6.04 0.767 4 7 
 Stjórnun og stefnumótun 23 5.74 1.251 3 7 

Starfsfyrirkomulag Í fullu starfi 100 6.04 1.072 1 7 
 Í hlutastarfi 10 6.2 0.632 5 7 

 Annað fyrirkomulag 21 5.71 0.902 3 7 
Hjúskaparstaða Einhleyp/ur 20 6.05 0.826 4 7 

 Í sambandi 16 5.94 1.237 3 7 
 Í sambúð 22 5.64 1.293 3 7 
 Í hjónabandi 73 6.11 0.921 1 7 

 

ANOVA dreifigreining og t-próf leiddu í ljós að ekki var munur á milli svara innan 

hópanna.  
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Starfsreynsla 

Tafla 30 sýnir lýsandi tölfræði fyrir starfsreynslu. Þátturinn er metinn á bilinu 5,64 til 

6,19 að meðaltali. Þátttakendur í sambúð meta hann lægstan að meðaltali og þátttakendur 

46 ára og eldri meta hann hæstan að meðaltali. 

 
Tafla 30. Fimm efstu. Starfsreynsla. Lýsandi tölfræði skipt eftir bakgrunnsbreytum 

STARFSREYNSLA   N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 
gildi 

  Heildin 138 5.93 1.26 1 7 
Upphafsár náms 2004 eða fyrr 17 6.47 0.8 4 7 

 2005 til 2007 78 5.97 1.151 2 7 
 2008 eða síðar 43 5.63 1.512 2 7 

Útskriftarár 2008 39 6.03 1.347 2 7 
 2009 43 5.95 0.844 4 7 
 2010 56 5.84 1.462 2 7 

Kyn Karlar 33 5.76 1.3 2 7 
 Konur 98 6.07 1.124 2 7 

Aldursbil 35 ára og yngri 59 5.54 1.291 2 7 
 36 til 45 ára 45 6.4 1.009 2 7 

Marktækur munur 46 ára og eldri 27 6.3 0.775 5 7 
Sérsvið Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 23 6.13 1.217 2 7 

 Mannauðsstjórnun 62 6.02 1.274 2 7 
 Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 23 5.61 1.076 4 7 
 Stjórnun og stefnumótun 23 6.17 0.887 5 7 

Starfsfyrirkomulag Í fullu starfi 100 6.09 1.156 2 7 
 Í hlutastarfi 10 5.9 0.738 5 7 
 Annað fyrirkomulag 21 5.57 1.363 2 7 

Hjúskaparstaða Einhleyp/ur 20 6.05 1.099 3 7 
 Í sambandi 16 6.13 1.36 2 7 
 Í sambúð 22 5.64 1.217 3 7 
 Í hjónabandi 73 6.05 1.141 2 7 

 

ANOVA dreifigreining sýndi að munur var á milli hópa skipt eftir aldri (F(2,128)=8,931; 

p=0,000). Bonferroni próf. leiddi í ljós munur fannst á meðaltölum hópanna 35 ára og 

yngri og 36 til 45 ára, p=0,000 og 35 ára og yngri og 46 ára og eldri, p=0,012, miðað 

við 5% marktektarmörk. Hins vegar var munurinn ekki marktækur innan hinna hópanna.  
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5.2.3.2 Aðrir þættir 

Hér verður farið yfir aðra þætti þar sem marktækur tölfræðilegur munur var milli svara. 

 

Almenn þekking 

ANOVA dreifigreining sýndi mun á meðaltölum hópanna skipt eftir útskriftarári, 

(F(2,134)=4,270; p=0,016). Bonferroni próf leiddi í ljós að munur fannst milli hópanna 

2008 (M:5,92; Sf: 1,075) og 2009 (M:5,26; Sf:1,311), p=0,049, og milli hópanna 2008 

og 2010 (M:5,20; Sf: 1,327), p=0,019, miðað við 5% marktektarmörk. 

 Einnig fannst munur á meðaltölum hópanna skipt eftir aldri (F(2,127)=3,605; 

p=0,030). Bonferroni próf leiddi í ljós að munur fannst milli hópanna 35 ára og yngri 

(M:5,17; Sf: 1,341) og 46 ára og eldri (M:5,96; Sf: 1,113), p=0,027, miðað við 5% 

marktektarmörk. 

 

Kyn 

T-próf leiddi í ljós að munur var á svörum kynjanna (F(2,127)=15,005; p=0,000, t=0.009). 

Meðaltal karla var 1,34 og kvenna 1,88. Ekki var gert ráð fyrir jafnri dreifingu. 

 ANOVA dreifigreining sýndi mun á meðaltölum hópanna skipt eftir sérsviðum, 

(F(3,125)=3,198; p=0,026). Bonferroni próf leiddi í ljós að marktækur munur fannst milli 

hópanna stjórnun og stefnumótun (M:2,50; Sf: 1,535) og fjármál fyrirtækja og 

viðskiptafræði (M:1,43; Sf: 1,037), p=0,045 og stjórnun og stefnumótun og 

mannauðsstjórnun (M:1,57; Sf: 1,310), ), p=0,032, miðað við 5% marktektarmörk. 

 

Tengslanet 

ANOVA dreifigreining sýndi mun á meðaltölum hópanna skipt eftir aldri (F(2,127)=3,533; 

p=0,032). Bonferroni próf leiddi í ljós að munur fannst milli hópanna 35 ára og yngri 

(M:3,14; Sf: 1,707) og 36 til 45 ára (M:4,02; Sf: 1,732), p=0,028, miðað við 5% 

marktektarmörk 
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5.2.4 Mat á þáttum atvinnuhæfni – Hvernig er atvinnuhæfni viðhaldið? 

Í spurningunni voru þátttakendur beðnir um að meta hvernig þeir væru að viðhalda 

atvinnuhæfni sinni með því að meta fullyrðingar tengdar almennu þáttum atvinnuhæfni. 

Spurt var hversu vel eða illa eftirfarandi ætti við um hvernig viðkomandi héldi við 

atvinnuhæfni sinni. Notaður var sjö punkta Likert kvarði þar sem 1 stóð fyrir mjög illa og 

7 fyrir mjög vel. Mynd 41 sýnir hvernig heildarsvörun skiptist og eru neikvæðir 

möguleikar í bláum litatónum, hvorki né í grænum og síðan jákvæðir í fjólubláum 

litatónum. Þetta auðveldar að sjá hvernig heildarmyndin sveiflast eftir um hvaða þætti er 

um að ræða. 

 

Fullyrðingarnar eru að hluta til byggðar á almennum þáttum atvinnuhæfni. Tafla 31 sýnir 

lýsandi tölfræði fyrir fullyrðingarnar og er raðað eftir meðtali. Hún sýnir einnig hversu 

margir svöruðu, hvert staðalfrávikið sé og hvert lægsta og hæsta gildið er fyrir hverja og 

eina. 
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Ég sæki vinnutengd námskeið

Ég sæki endurmenntun á öðru sviði en ég er menntaður 

Ég sæki símenntun á því sviði sem ég er menntaður á

Ég stunda sjálfsnám

Ég legg áherslu á að afla mér víðtækrar starfsreynslu
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Ég efli lærdómsgetu mína almennt

Ég efli aðlögunarhæfni mína almennt
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Ég legg áherslu á að bæta framkomu mína
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Mynd 41.  Hvernig er atvinnuhæfni viðhaldið? Heildarfjöldi svara skipt eftir svarmöguleikum 



115 

Tafla 31. Hvernig er atvinnuhæfni haldið við?  Lýsandi tölfræði 

  N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 
gildi 

1. Ég legg áherslu á að efla persónuleika 
minn 135 5,68 1,30 2 7 
2. Ég efli aðlögunarhæfni mína almennt 135 5,50 1,29 1 7 
3. Ég legg áherslu á að bæta framkomu mína 136 5,50 1,37 2 7 
4. Ég efli lærdómsgetu mína almennt 135 5,31 1,43 1 7 
5. Ég legg áherslu á að afla mér víðtækrar 
starfsreynslu 135 5,03 1,55 1 7 
6. Ég efli tengslanet mitt 135 4,93 1,53 1 7 
7. Ég sæki vinnutengd námskeið 135 4,85 1,92 1 7 
8. Ég stunda sjálfsnám 135 4,76 1,70 1 7 
9. Ég legg áherslu á að öðlast víðtæka 
lífsreynslu 135 4,71 1,6 1 7 
10. Ég sæki símenntun á því sviði sem ég er 
menntaður á 134 4,32 1,95 1 7 
11. Ég sæki endurmenntun á öðru sviði en 
ég er menntaður á 135 3,70 1,90 1 7 
 

Tafla 32 sýnir síðan hverng heildarmat á almennum þáttum atvinnuhæfni er miðað við 

þrískipt mat. 

 
Tafla 32. Samanburður á mat á almennum þáttum atvinnuhæfni 

 Mikilvægisröðun Draumastarfið Viðhald atvinnuhæfni 
1. Starfsreynsla Aðlögunarhæfni Persónuleiki 
2. Menntun Persónuleiki Aðlögunarhæfni 
3. Lærdómsgeta Lærdómsgeta Framkoma 
4. Persónuleiki Menntun Lærdómsgeta 
5. Aðlögunarhæfni Starfsreynsla Starfsreynsla 

 

Sjá má að um nánast sömu þætti er að ræða, fyrir utan að framkoma skorar talsvert hærra 

þegar kemur að viðhaldi atvinnuhæfni en í hinum hlutunum. 

 Fylgnistuðlar voru notaðir til að lýsa tengslum milli breytanna og var Pearson 

notaður þar sem um samfelldar breytur var að ræða. Fylgnistuðullinn er grámerktur þar 

sem munur var tölfræðilega marktækur við 1 prósent marktektarmörk. 

 Fylgni er metin samkvæmt niðurstöðum Cohen (1988) þar sem fylgni (r) á bilinu 

0,10 til 0,29 sýnir lítil tengsl, r=0,30 til 0,49 sýnir meðaltengsl og r=0,50 til 1,0 sýnir 

sterk tengsl. Þegar fimm efstu þættirnir voru skoðaðir þá mældist fylgnin eftirfarandi eins 

og tafla 23 sýnir. Tafla 33 sýnir niðurstöðurnar. 
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Tafla 33. Fylgnifylki. Viðhald atvinnuhæfni þátta 1 til 5 

  

1. Ég legg 
áherslu á að 

efla 
persónuleika 

minn 

2. Ég efli 
aðlögunarhæfni 
mína almennt 

3. Ég legg 
áherslu á 
að bæta 

framkomu 
mína 

4. Ég efli 
lærdómsgetu 

mína 
almennt 

5. Ég legg 
áherslu á að 

afla mér 
víðtækrar 

starfsreynslu 

1. Ég legg áherslu 
á að efla 

persónuleika minn 

Fylgnistuðull r 1 .536** .724** .433** 0.125 
Sig. (2-tailed)  0 0 0 0.15 
N 135 134 135 134 134 

2. Ég efli 
aðlögunarhæfni 
mína almennt 

Fylgnistuðull r .536** 1 .528** .714** .347** 
Sig. (2-tailed) 0  0 0 0 
N 134 135 135 134 134 

3. Ég legg áherslu 
á að bæta 

framkomu mína 

Fylgnistuðull r .724** .528** 1 .440** 0.154 
Sig. (2-tailed) 0 0  0 0.075 
N 135 135 136 135 135 

4. Ég efli 
lærdómsgetu mína 

almennt 

Fylgnistuðull r .433** .714** .440** 1 .321** 
Sig. (2-tailed) 0 0 0  0 
N 134 134 135 135 134 

5. Ég legg áherslu 
á að afla mér 

víðtækrar 
starfsreynslu 

Fylgnistuðull r 0.125 .347** 0.154 .321** 1 
Sig. (2-tailed) 0.15 0 0.075 0  
N 134 134 135 134 135 

 

Sterk jákvæð tengsl eru milli eflingar aðlögunarhæfni almennt og eflingar á 

lærdómsgetu almennt (r=0,714; p=0,000) og að leggja áherslu á að bæta framkomu 

(r=0,528; p=0,000) . Einnig fundust jákvæð meðaltengsl milli eflingar aðlögunarhæfni 

almennt og að leggja áherslu á að afla víðtækrar starfsreynslu (r=0,347; p=0,000). Sterk 

jákvæð tengsl fundust milli  eflingar lærdómsgetu og að afla víðtækrar starfsreynslu 

(r=0,321; p=0,000). Ekki fundust tengsl milli að efla persónuleika og að afla víðtækrar 

starfsreynslu (r=0,125; p=0,150) eða að bæta framkomu og að afla víðtækrar 

starfsreynslu (r=0,154; p=0,075). 

 Þegar aðrir þættir voru skoðaðir þá fundust sterk tengsl milli að sækja vinnutengd 

námskeið og að sækja símenntun (r=0,648; p=0,000). Einnig fundust sterk jákvæð tengsl 

milli símenntunar og endurmenntunar (r=0,506; p=0,000). Lítil tengsl eða meðaltengsl 

voru milli hinna þáttanna. Engin tengsl fundust á milli að öðlast víðtæka lífsreynslu og 

sækja vinnutengd námskeið og (r=0,069; p=0,428), endurmenntunar (r=0,124; p=0,153) 

og símenntunar (r=197; p=0,022). 
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5.2.4.1 Mat einstakra hópa á fimm efstu fullyrðingum um hvernig atvinnuhæfni er 

viðhaldið 

Þessi hluti kaflans fer yfir hvernig einstakir hópar mátu fimm efstu fullyrðingar um 

hvernig atvinnuhæfni er viðhaldið. Um er að ræða lýsandi tölfræði, það er fjölda (N), 

meðaltal, staðalfrávik, lægsta gildi og hæsta gildi. Farið er yfir skiptingu eftir upphafsári 

náms, útskriftarári, kyni, aldursbili, sérsviði, starfsfyrirkomulagi og hjúskaparstöðu. 

 

Ég legg áherslu á að efla persónuleika minn 

Tafla 34 sýnir lýsandi tölfræði fyrir persónuleika. Þátturinn er metinn á bilinu 5,03 til 

6,11 að meðaltali. Karlkyns þátttakendur meta hann lægstan að meðaltali og þátttakendur 

46 ára og eldri meta hann hæstan að meðaltali. 

 
Tafla 34. Atvinnuhæfni haldið við. Persónuleiki. Lýsandi tölfræði fyrir bakgrunnsbreytur. 

  N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 
gildi 

 Heildin 135 5,50 1,29 2 7 
Upphafsár náms 2004 eða fyrr 17 5.53 1.463 3 7 

  2005 til 2007 76 5.74 1.279 3 7 
 2008 eða síðar 42 5.64 1.303 2 7 

Útskriftarár 2008 38 5.92 1.171 3 7 
  2009 42 5.55 1.31 3 7 
 2010 55 5.62 1.381 2 7 

Kyn Karlar 33 5.03 1.287 3 7 
Marktækur munur Konur 98 5.96 1.192 2 7 

Aldursbil 35 ára og yngri 58 5.47 1.231 3 7 
  36 til 45 ára 46 5.83 1.322 2 7 
 46 ára og eldri 27 6.11 1.219 3 7 

Sérsvið Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 23 5.48 1.275 3 7 
  Mannauðsstjórnun 63 5.83 1.362 2 7 
  Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 23 5.43 1.343 3 7 
 Stjórnun og stefnumótun 22 6 0.873 4 7 

Starfsfyrirkomulag Í fullu starfi 100 5.78 1.219 2 7 
  Í hlutastarfi 10 5.5 1.434 3 7 
 Annað fyrirkomulag 21 5.57 1.502 3 7 

Hjúskaparstaða Einhleyp/ur 20 5.9 1.165 3 7 
  Í sambandi 15 6.07 0.884 4 7 
  Í sambúð 22 5.59 1.098 4 7 
 Í hjónabandi 74 5.65 1.418 2 7 

 

ANOVA dreifigreining leiddi í ljós að ekki var munur á milli hópa skipt eftir upphafsári, 

útskriftarári, aldri, sérsviði, starfsfyrirkomulagi eða hjúskaparstöðu. 
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Hins vegar reyndist munur á milli hvernig kynin svöruðu (F(2,129)=2,055; p=0,000, t=-

3,795).  

 

Ég efli aðlögunarhæfni mína almennt 

Tafla 35 sýnir lýsandi tölfræði fyrir aðlögunarhæfni. Þátturinn er metinn á bilinu 5,33 til 

5,96 að meðaltali. Nemendur útskrifaðir árið 2009 meta hann lægstan að meðaltali og 

þátttakendur 46 ára og eldri meta hann hæstan að meðaltali. 

 
Tafla 35. Atvinnuhæfni haldið við. Aðlögunarhæfni. Lýsandi tölfræði fyrir bakgrunnsbreytur. 

  N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 
gildi 

 Heildin 135 5,50 1,29 1 7 
Upphafsár náms 2004 eða fyrr 17 5.41 1.583 2 7 

  2005 til 2007 76 5.57 1.247 2 7 
 2008 eða síðar 42 5.4 1.251 1 7 

Útskriftarár 2008 38 5.74 1.201 2 7 
  2009 42 5.33 1.3 2 7 
 2010 55 5.45 1.331 1 7 

Kyn Karlar 33 5.42 1.393 2 7 
 Konur 98 5.59 1.174 1 7 

Aldursbil 35 ára og yngri 58 5.53 1.063 3 7 
  36 til 45 ára 46 5.33 1.334 1 7 
 46 ára og eldri 27 5.96 1.315 2 7 

Sérsvið Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 23 5.52 1.504 2 7 
  Mannauðsstjórnun 63 5.62 1.263 1 7 
  Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 23 5.52 0.898 4 7 
 Stjórnun og stefnumótun 22 5.41 1.182 2 7 

Starfsfyrirkomulag Í fullu starfi 100 5.56 1.2 1 7 
  Í hlutastarfi 10 5.5 1.78 2 7 
 Annað fyrirkomulag 21 5.52 1.123 4 7 

Hjúskaparstaða Einhleyp/ur 20 5.7 0.923 4 7 
  Í sambandi 16 5.81 0.981 4 7 
  Í sambúð 22 5.41 1.098 4 7 
 Í hjónabandi 73 5.49 1.386 1 7 

 

ANOVA dreifigreining og t-próf leiddu í ljós að ekki var tölfræðilega marktækur munur á 

milli svara innan hópanna.  
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Ég legg áherslu á að bæta framkomu mína 

Tafla 36 sýnir lýsandi tölfræði fyrir framkomu. Þátturinn er metinn á bilinu 5,0 til 5,75 að 

meðaltali. Karlkyns þátttakendur meta hann lægstan að meðaltali og þátttakendur í 

sambúð meta hann hæstan að meðaltali. 

 
Tafla 36. Atvinnuhæfni haldið við.. Framkoma. Lýsandi tölfræði fyrir bakgrunnsbreytur. 

  N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 
gildi 

 Heildin 136 5,50 1,37 2 7 
Upphafsár náms 2004 eða fyrr 17 5.06 1.638 2 7 

  2005 til 2007 77 5.57 1.371 2 7 
 2008 eða síðar 42 5.55 1.253 2 7 

Útskriftarár 2008 38 5.71 1.334 2 7 
  2009 43 5.16 1.379 2 7 
 2010 55 5.62 1.367 2 7 

Kyn Karlar 33 5 1.458 2 7 
Marktækur munur Konur 99 5.73 1.252 2 7 

Aldursbil 35 ára og yngri 59 5.56 1.149 2 7 
  36 til 45 ára 46 5.52 1.502 2 7 
 46 ára og eldri 27 5.56 1.476 2 7 

Sérsvið Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 23 5.61 1.234 3 7 
  Mannauðsstjórnun 63 5.52 1.458 2 7 
  Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 23 5.57 1.037 4 7 
 Stjórnun og stefnumótun 23 5.52 1.442 2 7 

Starfsfyrirkomulag Í fullu starfi 101 5.58 1.314 2 7 
  Í hlutastarfi 10 5.6 1.174 4 7 
 Annað fyrirkomulag 21 5.33 1.56 2 7 

Hjúskaparstaða Einhleyp/ur 20 5.75 1.164 3 7 
  Í sambandi 16 5.75 1.39 2 7 
  Í sambúð 22 5.77 1.27 2 7 
 Í hjónabandi 74 5.38 1.392 2 7 

 

ANOVA dreifigreining leiddi í ljós að ekki munur á milli hópa skipt eftir upphafsári, 

útskriftarári, aldri, sérsviði, starfsfyrirkomulagi eða hjúskaparstöðu. 

 Hins vegar reyndist vera munur á milli hvernig kynin svöruðu (F(2,129)=0,802; 

p=0,006, t=-2,771). Gert var ráð fyrir jafnri dreifingu.  
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Ég efli lærdómsgetu mína almennt 

Tafla 37 sýnir lýsandi tölfræði fyrir „lærdómsgetu. Þátturinn er metinn á bilinu 4,81 til 

5,92 að meðaltali. Þátttakendur sem hófu námið árið 2004 meta hann lægstan að 

meðaltali og þátttakendur 46 ára og eldri meta hann hæstan að meðaltali. 

 
Tafla 37. Atvinnuhæfni haldið við. Lærdómsgeta. Lýsandi tölfræði fyrir bakgrunnsbreytur. 

  N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 
gildi 

 Heildin 135 5,31 1,43 1 7 

Upphafsár náms 2004 eða fyrr 16 4.81 1.559 2 7 
  2005 til 2007 77 5.45 1.323 2 7 
 2008 eða síðar 42 5.24 1.559 1 7 

Útskriftarár 2008 37 5.46 1.192 2 7 
  2009 43 5.12 1.546 2 7 
 2010 55 5.36 1.495 1 7 

Kyn Karlar 32 4.88 1.661 2 7 
Marktækur munur Konur 99 5.52 1.296 1 7 

Aldursbil 35 ára og yngri 59 5.19 1.444 1 7 
  36 til 45 ára 46 5.26 1.373 1 7 
 46 ára og eldri 26 5.92 1.324 2 7 

Sérsvið Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 23 5.17 1.723 2 7 
  Mannauðsstjórnun 63 5.41 1.477 1 7 
  Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 23 5.3 1.146 2 7 
 Stjórnun og stefnumótun 22 5.45 1.184 2 7 

Starfsfyrirkomulag Í fullu starfi 100 5.31 1.447 1 7 
  Í hlutastarfi 10 5.5 1.509 2 7 
 Annað fyrirkomulag 21 5.52 1.25 3 7 

Hjúskaparstaða Einhleyp/ur 20 5.4 1.095 4 7 
  Í sambandi 16 5.75 1 4 7 
  Í sambúð 22 5.23 1.307 2 7 
 Í hjónabandi 73 5.3 1.596 1 7 

 

ANOVA dreifigreining leiddi í ljós að ekki var munur á milli hópa skipt eftir upphafsári, 

útskriftarári, aldri, sérsviði, starfsfyrirkomulagi eða hjúskaparstöðu. 

 Hins vegar reyndist vera munur á milli hvernig kynin svöruðu (F(2,129)=3,457; 

p=0,025, t=-2,260). Gert var ráð fyrir jafnri dreifingu 
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Ég legg áherslu á að öðlast víðtæka starfsreynslu 

Tafla 38 sýnir lýsandi tölfræði fyrir starfsreynslu. Þátturinn er metinn á bilinu 4,59 til 

5,50 að meðaltali. Þátttakendur sem hófu námið árið 2004 meta hann lægstan að 

meðaltali og þátttakendur í hlutastarfi meta hann hæstan að meðaltali. 

 
Tafla 38. Atvinnuhæfni haldið við.. Starfsreynsla. Lýsandi tölfræði fyrir bakgrunnsbreytur. 

  N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 
gildi 

 Heildin 135 5,03 1,55 1 7 
Upphafsár náms 2004 eða fyrr 17 4.59 1.734 2 7 

  2005 til 2007 77 5.13 1.542 1 7 
 2008 eða síðar 41 5.02 1.491 1 7 

Útskriftarár 2008 38 4.92 1.566 2 7 
  2009 43 5.14 1.627 1 7 

 2010 54 5.02 1.498 1 7 
Kyn Karlar 32 5.31 1.424 1 7 

 Konur 99 4.97 1.581 1 7 
Aldursbil 35 ára og yngri 58 5.07 1.61 1 7 

  36 til 45 ára 46 5.07 1.421 2 7 
 46 ára og eldri 27 5 1.664 1 7 

Sérsvið Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 23 4.61 1.699 1 7 
  Mannauðsstjórnun 63 5.1 1.434 2 7 
  Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 22 5.27 1.638 2 7 
 Stjórnun og stefnumótun 23 5.17 1.614 1 7 

Starfsfyrirkomulag Í fullu starfi 100 5.04 1.589 1 7 
  Í hlutastarfi 10 5.5 1.269 3 7 
 Annað fyrirkomulag 21 4.9 1.48 2 7 

Hjúskaparstaða Einhleyp/ur 20 5.3 1.72 1 7 
  Í sambandi 16 5.13 1.258 2 7 
  Í sambúð 21 4.86 1.424 2 7 
 Í hjónabandi 74 5.03 1.605 1 7 

 

ANOVA dreifigreining og t-próf leiddu í ljós að ekki var tölfræðilega marktækur munur á 

milli svara innan hópanna.  
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5.2.4.2 Aðrir þættir 

Hér verður farið yfir aðra þætti þar sem marktækur tölfræðilegur munur var milli svara. 

 

Ég sæki endurmenntun á öðru sviði en því sem ég er menntaður á 

ANOVA dreifigreining leiddi í ljós að ekki var munur á milli hópa skipt eftir upphafsári, 

útskriftarári, aldri, sérsviði, starfsfyrirkomulagi eða hjúskaparstöðu. 

 Hins vegar reyndist vera munur á milli hvernig kynin svöruðu. Karlar voru með 

lægra meðaltal (N: 32, M: 3,06, sf: 1,950) en konur (N: 99, M: 3,96; sf: 1,823). Til að 

meta muninn á milli hópanna var framkvæmt t-próf. t-gildið mældist -2,379 og p-gildið 

0,019, því er tölfræðilega marktækur munur milli hópanna tveggja. 

 

 

Ég sæki símenntun á því sviði sem ég er menntaður á 

ANOVA dreifigreining leiddi í ljós að ekki var munur á milli hópa skipt eftir upphafsári, 

útskriftarári, kyni, sérsviði, starfsfyrirkomulagi eða hjúskaparstöðu. 

 Hins vegar reyndist munur var á milli hópa skipt eftir aldri (F(2,127)=6,272; 

p=0,003). Bonferroni próf leiddi í ljós að munur fannst milli hópanna 35 ára og yngri (N: 

59; M:3,78, sf:1,921) og 36 til 45 ára (N: 46; M:4,70, sf:1,919), p=0,034 og 35 ára og 

yngri og 46 ára og eldri (N:25; M:5,20, sf:1,472), p=0,005, miðað við 5 prósent 

marktektarmörk.  
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5.2.5 Mat á þáttum atvinnuhæfni – Stuðningsþættir atvinnuhæfni 

Þátttakendur voru beðnir um að meta fullyrðingar tengdar stuðningsþáttum atvinnuhæfni. 

Spurt var: Vinsamlegast tilgreinið hversu ósammála eða sammála viðkomandi væri 

eftirfarandi fullyrðingum. Notaður var sjö punkta Likert kvarði þar sem 1 stóð fyrir mjög 

ósammála og 7 fyrir mjög sammála. Mynd 53 sýnir hvernig heildarsvörun skiptist og eru 

neikvæðir möguleikar í bláum litatónum, hvorki né í grænum og síðan jákvæðir í 

fjólubláum litatónum. Þetta auðveldar að sjá hvernig heildarmyndin sveiflast eftir um 

hvaða þætti er um að ræða. 

 

Sjá má að dreifingin er mismunandi eftir þáttum.  
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vinnumarkaðinum

Þegar ég var í námi lagði ég áherslu á að fá háar einkunnir

Mikil aðsókn var í námið á sama tíma og ég fékk inngöngu

Talsverð eftirspurn er eftir háskólamenntuðum einstaklingum 
á íslenskum vinnumarkaði

Fag mitt nýtur virðingar í samfélaginu

Sú hæfni, færni og geta sem ég hef yfir að ráða er eftirsótt af 
vinnuveitendum

Ég er full/ur sjálfstrausts þegar ég sæki um störf á 
vinnumarkaðinum

Ég hef sett mér skýr markmið um hvað ég ætla mér í lífinu

Ég er metnaðargjarn einstaklingur

Hvað ég starfa við í framtíðinni er í raun ekki mikilvægt

Hjúskaparstaða mín hefur áhrif á atvinnuhæfni mína

Menntun foreldra/forráðamanna hefur haft áhrif á 
menntunarval mitt

Starfsvettvangur foreldra/forráðamanna hefur haft áhrif á val 
mitt á starfsvettvangi

Kyn einstaklinga skiptir máli þegar verið er að ráða í störf á 
íslenskum vinnumarkaði
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Mynd 42. Stuðningsþættir atvinnuhæfni. Heildarfjöldi svara skipt eftir svarmöguleikum 
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Tafla 39 sýnir lýsandi tölfræði fyrir fullyrðingarnar og er raðað eftir meðtali. Hún sýnir 

hversu margir svöruðu, hver meðaltalið er, hvert staðalfrávikið er og hvert lægsta og 

hæsta gildið er fyrir hverja og eina. 

 
Tafla 39. Lýsandi tölfræði fyrir stuðningsþætti atvinnuhæfni 

 N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 
gildi 

1. Ég er metnaðargjarn einstaklingur 133 6.08 0.962 2 7 

2. Þegar ég var í námi lagði ég áherslu á að fá háar einkunnir 132 5.77 1.104 2 7 

3. Mikil aðsókn var í námið á sama tíma og ég fékk inngöngu 132 5.52 1.328 2 7 

4. Ég er full/ur sjálfstrausts þegar ég sæki um störf á 
vinnumarkaðinum 131 5.4 1.334 1 7 

5. Ég hef sett mér skýr markmið um hvað ég ætla mér í lífinu 133 5.35 1.371 1 7 

6. Sú hæfni, færni og geta sem ég hef yfir að ráða er eftirsótt af 
vinnuveitendum 132 5.12 1.331 2 7 

7. Ég fylgist vel með hvaða atvinna er í boði á vinnumarkaðinum 133 5.08 1.857 1 7 

8. Talsverð eftirspurn er eftir háskólamenntuðum einstaklingum á 
íslenskum vinnumarkaði 132 4.89 1.574 1 7 
9. Fag mitt nýtur virðingar í samfélaginu 132 4.84 1.502 1 7 

10 Kyn einstaklinga skiptir máli þegar verið er að ráða í störf á 
íslenskum vinnumarkaði 132 3.42 2.053 1 7 
11. Hjúskaparstaða mín hefur áhrif á atvinnuhæfni mína 131 2.54 1.733 1 6 

12. Menntun foreldra eða forráðamanna hefur haft áhrif á val mitt á 
starfsvettvangi 132 2.48 1.928 1 7 

13. Hvað ég starfa við í framtíðinni er í raun ekki mikilvægt 132 2.41 1.76 1 7 

14. Starfsvettvangur foreldra eða forráðamanna hefur haft áhrif á 
val mitt á starfsvettvangi 131 2.24 1.724 1 7 
 

Fylgnistuðlar voru notaðir til að lýsa tengslum milli breytanna og var Pearson notaður þar 

sem um samfelldar breytur var að ræða. Fylgnistuðullinn er grámerktur þar sem munur 

var tölfræðilega marktækur við 1 prósent marktektarmörk. 

 Fylgni er metin samkvæmt niðurstöðum Cohen (1988) þar sem fylgni (r) á bilinu 

0,10 til 0,29 sýnir lítil tengsl, r=0,30 til 0,49 sýnir meðaltengsl og r=0,50 til 1,0 sýnir 

sterk tengsl. 

 Sterk jákvæð tengsl fundust á milli þess að vera metnaðargjarn einstaklingur og 

að setja sér skýr markmið (r=0,541; p=0,000) og einnig milli þess að finnast hæfni, færni 

og geta sín vera eftirsótt og sjálfstrausts (r=0,519; p=0,000) og jákvæð meðaltengsl við 

skýr markmið (r=0,386; p=0,000). Jákvæð meðaltengsl fundust einnig milli þess að 

leggja áherslu á að fá háar einkunnir og að finnast að mikil aðsókn hefði verið í námið 

(r=0,265; p=0,002). Engin tengsl voru milli þess að vera metnaðargjarn einstaklingur og 

leggja áherslu á að fá háar einkunnir (r=0,121; p=0,167) eða að finnast hæfni, færni og 
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geta sín vera eftirsótt (r=0,152; p=0,081). Sterk jákvæð fylgni fannst milli áhrifa 

menntunar foreldra/forráðamanna á atvinnuhæfni og áhrifa starfsvettvangs 

foreldra/forráðamanna á atvinnuhæfni (r=0,764; p=0,000) 

 

5.2.5.1 Mat einstakra hópa á stuðningsþáttum atvinnuhæfni 

Þessi hluti kaflans fer yfir það hvernig einstakir hópar mátu fullyrðingar um 

stuðningsþætti atvinnuhæfni. Um er að ræða lýsandi tölfræði, það er fjölda (N), meðaltal, 

staðalfrávik, lægsta gildi og hæsta gildi. Farið er yfir skiptingu eftir upphafsári náms, 

útskriftarári, kyni, aldursbili, sérsviði, starfsfyrirkomulagi og hjúskaparstöðu. 

 

1. Ég er metnaðargjarn einstaklingur (Metnaður a) 

Tafla 40 sýnir lýsandi tölfræði fyrir metnað a. Þátturinn er metinn á bilinu 5,87 til 6,39 

að meðaltali. Þátttakendur sem hófu námið árið 2004 eða fyrr meta hann lægstan að 

meðaltali og þátttakendur útskrifaðir úr stjórnun og stefnumótun meta hann hæstan að 

meðaltali. 
Tafla 40. Stuðningsþættir atv.hæfni. Metnaður a. Lýsandi tölfræði fyrir bakgrunnsbreytur 

METNAÐUR A  N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 
gildi 

 Heildin 133 6,08 0,962 2 7 
Upphafsár náms 2004 eða fyrr 15 5.87 0.915 4 7 

  2005 til 2007 77 6.12 0.903 4 7 
  2008 eða síðar 41 6.1 1.091 2 7 

Útskriftarár 2008 38 5.97 0.854 4 7 
  2009 41 6 1.183 2 7 
  2010 54 6.22 0.839 4 7 

Kyn Karlar 33 6.06 1.029 4 7 
  Konur 99 6.1 0.942 2 7 

Aldursbil 35 ára og yngri 59 6.22 0.911 4 7 
  36 til 45 ára 46 5.98 1.043 2 7 
  46 ára og eldri 27 6 0.92 4 7 

Sérsvið Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 23 6.04 0.976 4 7 
  Mannauðsstjórnun 63 6.06 0.859 4 7 
  Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 23 5.91 1.164 2 7 
  Stjórnun og stefnumótun 23 6.39 0.988 4 7 

Starfsfyrirkomulag Í fullu starfi 101 6.16 0.997 2 7 
  Í hlutastarfi 10 5.8 1.033 4 7 
  Annað fyrirkomulag 21 5.9 0.7 5 7 

Hjúskaparstaða Einhleyp/ur 20 6.2 1.281 2 7 
  Í sambandi 16 6.38 0.719 5 7 
  Í sambúð 22 6.09 0.75 5 7 
  Í hjónabandi 74 6 0.965 4 7 
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ANOVA dreifigreining og t-próf leiddu í ljós að ekki var tölfræðilega marktækur munur á 

milli svara innan hópanna.  

 

2. Þegar ég var í námi lagði ég áherslu á að fá háar einkunnir (metnaður b). 

Tafla 41 sýnir lýsandi tölfræði fyrir metnað b. Þátturinn er metinn á bilinu 5,00 til 6,14 

að meðaltali. Þátttakendur í hlutastarfi meta hann lægstan að meðaltali og þátttakendur í 

sambúð meta hann hæstan að meðaltali. 

 
Tafla 41. Stuðningsþættir atv.hæfni. Metnaður b. Lýsandi tölfræði fyrir bakgrunnsbreytur 

METNAÐUR B  N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 
gildi 

 Heildin 132 5,77 1,104 2 7 
Upphafsár náms 2004 eða fyrr 15 5.53 0.915 4 7 

  2005 til 2007 76 5.93 1.05 3 7 
  2008 eða síðar 41 5.54 1.227 2 7 

Útskriftarár 2008 38 5.92 0.941 4 7 
  2009 40 5.73 1.154 3 7 
  2010 54 5.69 1.179 2 7 

Kyn Karlar 33 5.73 1.069 3 7 
  Konur 98 5.79 1.124 2 7 

Aldursbil 35 ára og yngri 59 5.86 1.137 2 7 
  36 til 45 ára 46 5.5 1.07 3 7 
  46 ára og eldri 26 6.04 1.038 3 7 

Sérsvið Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 23 5.78 0.998 3 7 
  Mannauðsstjórnun 62 5.87 1.016 4 7 
  Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 23 5.43 1.308 2 7 
  Stjórnun og stefnumótun 23 5.83 1.23 3 7 

Starfsfyrirkomulag Í fullu starfi 100 5.82 1.038 3 7 
  Í hlutastarfi 10 5 1.491 2 6 
  Annað fyrirkomulag 21 5.9 1.136 4 7 

Hjúskaparstaða Einhleyp/ur 20 5.25 1.164 3 7 
  Í sambandi 16 6.06 1.063 4 7 
  Í sambúð 22 6.14 1.037 4 7 

Marktækur munur  Í hjónabandi 73 5.74 1.08 2 7 
 

ANOVA dreifigreining og t-próf leiddu í ljós að ekki var munur á milli hópa skipt eftir 

upphafsári, útskriftarári, kyni, aldri, sérsviði og starfsfyrirkomulagi, 

 Hins vegar fannst munur þegar skipt var eftir hjúskaparstöðu (F(3,127)=2,777; 

p=0,041). Bonferroni próf leiddi í ljós að munur fannst milli hópanna einhleyp/ur og í 

sambúð, p=0,045, miðað við 5% marktektarmörk. 
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3. Mikil aðsókn var í námið á sama tíma og ég fékk aðgöngu (sérsvið menntunar a) 

Tafla 42 sýnir lýsandi tölfræði fyrir sérsvið menntunar a. Þátturinn er metinn á bilinu 

5,10 til 6,25 að meðaltali. Þátttakendur í hlutastarfi meta hann lægstan að meðaltali og 

þátttakendur útskrifaðir úr mannauðsstjórnun meta hann hæstan að meðaltali. 

 
Tafla 42. Stuðningsþættir atv.hæfni. Sérsvið menntunar a. Lýsandi tölfræði fyrir bakgrunnsbreytur 

SÉRSVIÐ MENNTUNAR A  N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 
gildi 

 Heildin 132 5,52 1,328 2 7 
Upphafsár náms 2004 eða fyrr 14 5.21 1.626 2 7 

  2005 til 2007 77 5.73 1.221 2 7 
  2008 eða síðar 41 5.24 1.374 2 7 

Útskriftarár 2008 37 5.59 1.443 2 7 
  2009 41 5.37 1.318 2 7 
  2010 54 5.59 1.267 2 7 

Kyn Karlar 32 5.25 1.164 4 7 
  Konur 99 5.61 1.376 2 7 

Aldursbil 35 ára og yngri 59 5.36 1.374 2 7 
  36 til 45 ára 46 5.65 1.178 2 7 
  46 ára og eldri 26 5.65 1.495 2 7 

Sérsvið Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 23 5.3 1.105 4 7 
  Mannauðsstjórnun 63 6.25 0.967 4 7 
  Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 23 4.35 1.402 2 6 

Marktækur munur  Stjórnun og stefnumótun 22 4.86 1.125 3 7 
Starfsfyrirkomulag Í fullu starfi 100 5.47 1.352 2 7 

  Í hlutastarfi 10 5.1 1.449 2 7 
  Annað fyrirkomulag 21 5.95 1.117 4 7 

Hjúskaparstaða Einhleyp/ur 20 5.4 1.536 2 7 
  Í sambandi 16 5.81 1.276 4 7 
  Í sambúð 22 5.91 1.306 2 7 
  Í hjónabandi 73 5.37 1.286 2 7 

 

ANOVA dreifigreining og t-próf leiddu í ljós að ekki var munur á milli hópa skipt eftir 

upphafsári, útskriftarári, kyni, aldri, starfsfyrirkomulagi og hjúskaparstöðu, 

 Hins vegar leiddi hún í ljós að munur á milli hópa skipt eftir sérsviði 

(F(3,127)=20,833; p=0,000). Bonferroni próf leiddi í ljós að munur fannst milli hópanna 

markaðsfræði og alþjóðaviðskipti og fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði, p=0,020, og 

markaðsfræði og alþjóðaviðskipti og mannauðsstjórnun, p=0,000. Einnig fannst munur á 

milli hópanna mannauðsstjórnun og fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði, p=0,003, og 

mannauðsstjórnun og stjórnun og stefnumótun, p=0,000.  Miðað var við 5% 

marktektarmörk. 
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4. Ég er full/ur sjálfstrausts þegar ég sæki um störf á vinnumarkaðinum (sjálfstrú) 

Tafla 43 sýnir lýsandi tölfræði fyrir sjálfstrú. Þátturinn er metinn á bilinu 4,73 til 5,88 að 

meðaltali. Þátttakendur í hlutastarfi meta hann lægstan að meðaltali og karlkyns 

þátttakendur meta hann hæstan að meðaltali. 

 
Tafla 43. Stuðningsþættir atv.hæfni. Sjálfstrú Lýsandi tölfræði fyrir bakgrunnsbreytur 

SJÁLFSTRÚ  N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi Hæsta gildi 
 Heildin 131 5,4 1,334 1 7 

Upphafsár náms 2004 eða fyrr 14 5.43 1.089 4 7 
  2005 til 2007 77 5.48 1.314 2 7 
 2008 eða síðar 40 5.23 1.459 1 7 

Útskriftarár 2008 38 5.18 1.291 2 7 
  2009 40 5.6 1.194 2 7 
 2010 53 5.4 1.459 1 7 

Kyn Karlar 33 5.88 1.341 1 7 
Marktækur munur Konur 97 5.24 1.305 2 7 

Aldursbil 35 ára og yngri 58 5.28 1.542 1 7 
  36 til 45 ára 45 5.38 1.211 3 7 
 46 ára og eldri 27 5.7 1.031 4 7 

Sérsvið Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 23 5.57 1.273 3 7 
  Mannauðsstjórnun 62 5.39 1.335 2 7 
  Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 23 5.17 1.642 1 7 
 Stjórnun og stefnumótun 22 5.5 1.102 3 7 

Starfsfyrirkomulag Í fullu starfi 99 5.46 1.35 1 7 
  Í hlutastarfi 10 5.8 1.229 3 7 
 Annað fyrirkomulag 21 4.9 1.261 3 7 

Hjúskaparstaða Einhleyp/ur 20 5.4 1.429 2 7 
  Í sambandi 16 5.63 1.204 3 7 
  Í sambúð 22 4.73 1.695 1 7 
 Í hjónabandi 72 5.56 1.174 3 7 

 

ANOVA dreifigreining og t-próf leiddu í ljós að ekki var munur á milli hópa skipt eftir 

upphafsári, útskriftarári, aldri, sérsviði, starfsfyrirkomulagi og hjúskaparstöðu, 

 Hins vegar reyndist vera munur á milli kynja (F(2,128)=1,489; p=0,017, t=2,423). 

Gert var ráð fyrir jafnri dreifingu 
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5. Ég hef sett mér skýr markmið um hvað ég ætla mér í lífinu (metnaður c) 

Tafla 44 sýnir lýsandi tölfræði fyrir metnaður c. Þátturinn er metinn á bilinu 4,73 til 5,75 

að meðaltali. Þátttakendur í hlutastarfi meta hann lægstan að meðaltali og karlkyns 

þátttakendur meta hann hæstan að meðaltali. 

 
Tafla 44. Stuðningsþættir atv.hæfni. Metnaður c. Lýsandi tölfræði fyrir bakgrunnsbreytur 

METNAÐUR C  N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 
gildi 

 Heildin 133 5,35 1,371 1 7 
Upphafsár náms 2004 eða fyrr 15 4.73 1.58 1 7 

  2005 til 2007 77 5.4 1.435 1 7 
  2008 eða síðar 41 5.46 1.12 3 7 

Útskriftarár 2008 38 4.95 1.676 1 7 
  2009 41 5.44 1.285 3 7 
  2010 54 5.56 1.144 3 7 

Kyn Karlar 33 5.39 1.413 1 7 
  Konur 99 5.35 1.35 1 7 

Aldursbil 35 ára og yngri 59 5.25 1.294 2 7 
  36 til 45 ára 46 5.41 1.423 1 7 
  46 ára og eldri 27 5.52 1.424 1 7 

Sérsvið Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 23 5.26 1.389 1 7 
  Mannauðsstjórnun 63 5.48 1.281 2 7 
  Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 23 5.13 1.392 2 7 
  Stjórnun og stefnumótun 23 5.39 1.559 1 7 

Starfsfyrirkomulag Í fullu starfi 101 5.42 1.329 1 7 
  Í hlutastarfi 10 5.2 1.229 3 7 
  Annað fyrirkomulag 21 5.19 1.601 2 7 

Hjúskaparstaða Einhleyp/ur 20 5.45 1.356 3 7 
  Í sambandi 16 5.75 0.856 4 7 
  Í sambúð 22 4.91 1.77 1 7 
  Í hjónabandi 74 5.39 1.301 1 7 

 

ANOVA dreifigreining og t-próf leiddu í ljós að ekki var tölfræðilega marktækur munur á 

milli svara innan hópanna.  

 

 



130 

6. Sú hæfni, færni og geta sem ég hef yfir að ráða er eftirsótt af vinnuveitendum  

(staðan á ytri vinnumarkaði a) 

Tafla 45 sýnir lýsandi tölfræði fyrir stöðu á ytri vinnumarkaði a. Þátturinn er metinn á 

bilinu 4,41 til 5,56 að meðaltali. Þátttakendur í sambúð meta hann lægstan að meðaltali 

og þátttakendur í sambandi meta hann hæstan að meðaltali. 

 
Tafla 45. Stuðningsþættir atv.hæfni. Staða á ytri vinnumarkaði a. Lýsandi tölfræði fyrir 

bakgrunnsbreytur 

STAÐAN Á YTRI VINNUMARKAÐI A  N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 
gildi 

 Heildin 132 5,12 1,331 2 7 
Upphafsár náms 2004 eða fyrr 14 5.29 1.267 3 7 

  2005 til 2007 77 5.13 1.361 2 7 
  2008 eða síðar 41 5.05 1.322 2 7 

Útskriftarár 2008 37 5.38 1.187 3 7 
  2009 41 4.88 1.327 2 7 
  2010 54 5.13 1.415 2 7 

Kyn Karlar 32 5.41 1.434 2 7 
  Konur 99 5.03 1.297 2 7 

Aldursbil 35 ára og yngri 59 5.03 1.377 2 7 
  36 til 45 ára 46 5 1.265 2 7 
  46 ára og eldri 26 5.54 1.334 3 7 

Sérsvið Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 23 5.7 1.259 3 7 
  Mannauðsstjórnun 63 4.94 1.294 2 7 
  Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 23 4.74 1.544 2 7 
  Stjórnun og stefnumótun 22 5.45 1.101 3 7 

Starfsfyrirkomulag Í fullu starfi 100 5.19 1.316 2 7 
  Í hlutastarfi 10 5.1 1.524 3 7 
  Annað fyrirkomulag 21 4.81 1.365 2 7 

Hjúskaparstaða Einhleyp/ur 20 5.2 1.609 2 7 
  Í sambandi 16 5.56 1.153 4 7 
  Í sambúð 22 4.41 1.297 2 6 

Marktækur munur  Í hjónabandi 73 5.22 1.25 2 7 
 

ANOVA dreifigreining og t-próf leiddu í ljós að ekki var munur á milli hópa skipt eftir 

upphafsári, útskriftarári, kyni, aldri og starfsfyrirkomulagi, 

 Hins vegar leiddi hún í ljós mun á milli hópa skipt eftir sérsviði (F(3,127)=3,039; 

p=0,032). Bonferroni próf sýndi hins vegar ekki mun á milli hópa.  

 Einnig kom fannst munur á milli hópa skipt eftir hjúskaparstöðu F(3,127)=2,946; 

p=0,035). Bonferroni próf sýndi mun á milli hópanna í sambúð og í sambandi, p=0,040 
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7. Ég fylgist vel með hvaða atvinna er í boði á vinnumarkaðinum  

(staðan á ytri vinnumarkaði b) 

Tafla 46 sýnir lýsandi tölfræði fyrir stöðu á ytri vinnumarkaði b. Þátturinn er metinn á 

bilinu 4,42 til 5,63 að meðaltali. Þátttakendur útskrifaðir árið 2008 meta hann lægstan að 

meðaltali og þátttakendur á aldrinum 36 til 45 ára meta hann hæstan að meðaltali. 

 
Tafla 46. Stuðningsþættir atv.hæfni. Staða á ytri vinnumarkaði b. Lýsandi tölfræði fyrir 

bakgrunnsbreytur 

STAÐAN Á YTRI VINNUMARKAÐI B  N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 
gildi 

 Heildin 133 5.08 1.857 1 7 
Upphafsár náms 2004 eða fyrr 15 4.47 2.264 1 7 

  2005 til 2007 77 5.13 1.852 1 7 
  2008 eða síðar 41 5.2 1.706 1 7 

Útskriftarár 2008 38 4.42 2.075 1 7 
  2009 41 5.22 1.904 1 7 

Marktækur munur  2010 54 5.43 1.549 2 7 
Kyn Karlar 33 5.27 1.737 1 7 

  Konur 99 5.04 1.884 1 7 
Aldursbil 35 ára og yngri 59 4.98 1.824 1 7 

  36 til 45 ára 46 5.63 1.611 1 7 
Marktækur munur  46 ára og eldri 27 4.44 2.063 1 7 

Sérsvið Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 23 5.26 1.453 2 7 
  Mannauðsstjórnun 63 5.38 1.791 1 7 
  Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 23 4.74 1.864 2 7 
  Stjórnun og stefnumótun 23 4.52 2.213 1 7 

Starfsfyrirkomulag Í fullu starfi 101 4.99 1.9 1 7 
  Í hlutastarfi 10 5.6 1.506 2 7 
  Annað fyrirkomulag 21 5.38 1.717 1 7 

Hjúskaparstaða Einhleyp/ur 20 5.4 1.392 2 7 
  Í sambandi 16 5 1.751 1 7 
  Í sambúð 22 5.18 1.967 1 7 
  Í hjónabandi 74 5.01 1.955 1 7 

 

ANOVA dreifigreining og t-próf leiddu í ljós að ekki var munur á milli hópa skipt eftir 

upphafsári, kyni, sérsviði, starfsfyrirkomulagi og hjúskaparstöðu, 

 Hins vegar fannst munur skipt eftir útskriftarári (F(2,130)=3,579; p=0,031). 

Bonferroni próf leiddi í ljós að munur fannst milli hópanna 2008 og 2010, p=0,028, 

miðað við 5% marktektarmörk. 

 Einnig fannst munur skipt eftir aldursbili (F(2,129)=3,890; p=0,023). Bonferroni 

próf leiddi í ljós að munur fannst milli hópanna 36 til 45 ára og 46 ára og eldri, p=0,021. 
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8. Talsverð eftirspurn er eftir háskólamenntuðum einstaklingum á íslenskum 

vinnumarkaði (staðan á ytri vinnumarkaði c) 

Tafla 47 sýnir lýsandi tölfræði fyrir stöðu á ytri vinnumarkaði c. Þátturinn er metinn á 

bilinu 4,26 til 5,19 að meðaltali. Þátttakendur úrskrifaðir úr markaðsfræði og 

alþjóðaviðskiptum meta hann lægstan að meðaltali og þátttakendur í sambandi meta hann 

hæstan að meðaltali. 

 
Tafla 47. Stuðningsþættir atv.hæfni. Staða á ytri vinnumarkaði a. Lýsandi tölfræði fyrir 

bakgrunnsbreytur 

STAÐAN Á YTRI VINNUMARKAÐI C  N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 
gildi 

 Heildin 132 4,89 1,574 1 7 
Upphafsár náms 2004 eða fyrr 14 5 1.519 2 7 

  2005 til 2007 77 4.9 1.456 2 7 
  2008 eða síðar 41 4.85 1.824 1 7 

Útskriftarár 2008 37 5.03 1.481 2 7 
  2009 41 4.71 1.537 2 7 
  2010 54 4.94 1.676 1 7 

Kyn Karlar 32 4.84 1.798 1 7 
  Konur 99 4.9 1.508 2 7 

Aldursbil 35 ára og yngri 59 4.98 1.676 1 7 
  36 til 45 ára 46 4.78 1.459 2 7 
  46 ára og eldri 26 4.85 1.592 2 7 

Sérsvið Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 23 5.13 1.517 2 7 
  Mannauðsstjórnun 63 5 1.576 1 7 
  Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 23 4.26 1.815 1 7 
  Stjórnun og stefnumótun 22 4.95 1.29 2 7 

Starfsfyrirkomulag Í fullu starfi 100 4.9 1.611 1 7 
  Í hlutastarfi 10 4.6 1.578 2 7 
  Annað fyrirkomulag 21 4.95 1.465 2 7 

Hjúskaparstaða Einhleyp/ur 20 4.65 1.843 1 7 
  Í sambandi 16 5.19 1.377 3 7 
  Í sambúð 22 4.27 2.229 1 7 
  Í hjónabandi 73 5.07 1.251 2 7 

 

ANOVA dreifigreining og t-próf leiddu í ljós að ekki var tölfræðilega marktækur munur á 

milli svara innan hópanna.  
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9. Fag mitt nýtur virðingar í samfélaginu (sérsvið menntunar b) 

Tafla 48 sýnir lýsandi tölfræði fyrir sérsvið menntunar b. Þátturinn er metinn á bilinu 

4,14 til 5,37 að meðaltali. Þátttakendur í sambúð meta hann lægstan að meðaltali og 

þátttakendur útskrifaðir árið 2010 meta hann hæstan að meðaltali. 

 
Tafla 48. Stuðningsþættir atv.hæfni. Sérsvið menntunar b. Lýsandi tölfræði fyrir bakgrunnsbreytur 

SÉRSVIÐ MENNTUNAR B  N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 
gildi 

 Heildin 132 4,84 1,502 1 7 
Upphafsár náms 2004 eða fyrr 14 4.5 1.787 2 7 

  2005 til 2007 77 4.79 1.427 1 7 
  2008 eða síðar 41 5.05 1.548 1 7 

Útskriftarár 2008 37 4.78 1.377 2 7 
  2009 41 4.2 1.537 1 7 

Marktækur munur 2010 54 5.37 1.378 1 7 
Kyn Karlar 32 4.91 1.532 1 7 

  Konur 99 4.83 1.505 1 7 
Aldursbil 35 ára og yngri 59 4.8 1.495 1 7 

  36 til 45 ára 46 4.83 1.525 1 7 
  46 ára og eldri 26 5 1.549 2 7 

Sérsvið 
Fjármál fyrirtækja og 

viðskiptafræði 23 5.09 1.535 2 7 
  Mannauðsstjórnun 63 5.06 1.378 2 7 
  Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 23 4.26 1.864 1 7 
  Stjórnun og stefnumótun 22 4.59 1.297 2 7 

Starfsfyrirkomulag Í fullu starfi 100 4.86 1.518 1 7 
  Í hlutastarfi 10 4.6 1.647 2 7 
  Annað fyrirkomulag 21 4.9 1.446 3 7 

Hjúskaparstaða Einhleyp/ur 20 5.05 1.731 1 7 
  Í sambandi 16 4.88 1.708 2 7 
  Í sambúð 22 4.14 1.356 1 6 
  Í hjónabandi 73 5 1.404 2 7 

 

ANOVA dreifigreining og t-próf leiddi í ljós að ekki var munur á milli hópa skipt eftir 

upphafsári, kyni, aldri, sérsviði, starfsfyrirkomulagi og hjúskaparstöðu.  

 Hins vegar fannst munur ef skipt var eftir útskriftarári (F(2,129)=7,926; p=0,001). 

Bonferroni próf leiddi í ljós að munur fannst milli hópanna 2009 og 2010, p=0,000, 

miðað við 5% marktektarmörk. 
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10. Kyn einstaklinga skiptir máli þegar verið er að ráða í störf á íslenskum vinnumarkaði 

(kyn). 

Tafla 49 sýnir lýsandi tölfræði fyrir kyn.  Þátturinn er metinn á bilinu 2,56 til 4,05 að 

meðaltali. Karlkyns þátttakendur meta hann lægstan að meðaltali og þátttakendur er 

völdu annað fyrirkomulag á starfsfyrirkomulagi en að vera í fullu starfi eða hlutastarfi, 

meta hann hæstan að meðaltali. 

 
Tafla 49. Stuðningsþættir atv.hæfni. Kyn. Lýsandi tölfræði fyrir bakgrunnsbreytur 

KYN  N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 
gildi 

 Heildin 132 3,42 2,053 1 7 
Upphafsár náms 2004 eða fyrr 14 3.71 2.268 1 7 

  2005 til 2007 77 3.56 1.957 1 7 
  2008 eða síðar 41 3.07 2.161 1 7 

Útskriftarár 2008 37 3.86 1.903 1 7 
  2009 41 3.37 2.165 1 7 
  2010 54 3.17 2.054 1 7 

Kyn Karlar 32 2.56 1.74 1 6 
  Konur 99 3.71 2.086 1 7 

Aldursbil 35 ára og yngri 59 2.97 1.912 1 7 
  36 til 45 ára 46 3.8 1.928 1 7 
  46 ára og eldri 26 3.81 2.45 1 7 

Sérsvið Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 23 4 1.954 1 7 
  Mannauðsstjórnun 63 3.24 2.046 1 7 
  Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 23 3.48 2.192 1 7 
  Stjórnun og stefnumótun 22 3.32 2.102 1 7 

Starfsfyrirkomulag Í fullu starfi 100 3.36 2.144 1 7 
  Í hlutastarfi 10 2.8 1.619 1 6 
  Annað fyrirkomulag 21 4.05 1.746 1 7 

Hjúskaparstaða Einhleyp/ur 20 3.25 2.552 1 7 
  Í sambandi 16 3.19 1.721 1 6 
  Í sambúð 22 3.91 2.245 1 7 
  Í hjónabandi 73 3.38 1.941 1 7 

 

ANOVA dreifigreining leiddi í ljós að ekki var munur á milli hópa skipt eftir upphafsári, 

útskriftarári, aldri, sérsviði, starfsfyrirkomulagi og hjúskaparstöðu.  

 Hins vegar reyndist vera munur á milli hvernig kynin svöruðu (F(2,129)=2,989; 

p=0,006, t=-2,802), gert er ráð fyrir normaldreifingu, miðað við 5 prósent 

marktektarmörk. 



135 

11. Hjúskaparstaða mín hefur áhrif á atvinnuhæfni mína (hjúskaparstaða) 

Tafla 50 sýnir lýsandi tölfræði fyrir hjúskaparstöðu. Þátturinn er metinn á bilinu 1,84 til 

3,14 að meðaltali. Einhleypir þátttakendur meta hann lægstan að meðaltali og 

þátttakendur sem hófu námið 2004 eða fyrr meta hann hæstan að meðaltali. 

 
Tafla 50. Stuðningsþættir atv.hæfni. Hjúskaparstaða. Lýsandi tölfræði fyrir bakgrunnsbreytur 

  N Meðaltal Staðalfrávik 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 
gildi 

 Heildin 131 2,54 1,733 1 6 
Upphafsár náms 2004 eða fyrr 14 3.14 1.994 1 6 

  2005 til 2007 77 2.45 1.643 1 6 
  2008 eða síðar 40 2.5 1.812 1 6 

Útskriftarár 2008 37 2.73 1.758 1 6 
  2009 40 2.53 1.724 1 6 
  2010 54 2.43 1.744 1 6 

Kyn Karlar 32 3.03 1.823 1 6 
  Konur 98 2.39 1.691 1 6 

Aldursbil 35 ára og yngri 59 2.83 1.821 1 6 
  36 til 45 ára 45 2.47 1.59 1 5 
  46 ára og eldri 26 2.04 1.732 1 6 

Sérsvið Fjármál fyrirtækja og viðskiptafræði 23 2.7 1.893 1 6 
  Mannauðsstjórnun 63 2.27 1.677 1 6 
  Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 22 2.86 1.859 1 6 
  Stjórnun og stefnumótun 22 2.86 1.612 1 5 

Starfsfyrirkomulag Í fullu starfi 99 2.55 1.745 1 6 
  Í hlutastarfi 10 2 1.414 1 4 
  Annað fyrirkomulag 21 2.81 1.861 1 6 

Hjúskaparstaða Einhleyp/ur 19 1.84 1.344 1 4 
  Í sambandi 16 2.19 1.797 1 6 
  Í sambúð 22 2.77 1.744 1 6 
  Í hjónabandi 73 2.74 1.788 1 6 

 

ANOVA dreifigreining leiddi í ljós að ekki var munur á milli hópa skipt eftir upphafsári, 

útskriftarári, aldri, sérsviði, starfsfyrirkomulagi eða hjúskaparstöðu 

 Hins vegar reyndist vera mjög tæpur munur á milli hvernig kynin svöruðu 

(F(2,128)=0,583; p=0,069, t=1,834), en miðað við 5 prósent marktektarmörk þá reyndist 

munurinn ekki marktækur. 
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5.2.5.2 Aðrir þættir 

 

12. Menntun foreldra / forráðamanna hefur haft áhrif á val mitt á starfsvettvangi 

ANOVA dreifigreining leiddi í ljós mun skipt eftir útskriftarári (F(2,129)=5,149; p=0,007). 

Bonferroni próf leiddi í ljós að munur fannst milli hópanna 2008 (N:37; M: 3,24; Sf: 

2,302) og 2010 (N:54; M: 1,96; Sf: 1,453), p=0,005, miðað við 5% marktektarmörk. 

 Þættirnir kyn, hjúskaparstaða og menntunar- og starfsval foreldra/forráðamanna 

voru metnir annars vegar í mati tengdu draumastarfinu og hins vegar sem 

stuðningsþættir. Matið kom mjög svipað út á báðum stöðum þar þættirnir röðuðu sér í 

neðstu sætin. 

 Hér með lýkur yfirferð yfir megindlegar niðurstöður rannsóknarinnar. Í næsta 

kafla verða þær ræddar, rannsóknarspurningum svarað og síðan farið yfir helstu 

takmarkanir og frekari rannsóknir.  
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5.2.6 Tengsl milli almennra þátta og stuðningsþátta atvinnuhæfni 

Pearson fylgnigreining leiddi í ljós lítil jákvæð tengsl milli lærdómsgetu og þess að efla 

lærdómsgetu mína almennt (r=0,261, p=0,003) og meðaltengsl á milli lærdómsgetu og 

þess að sækja endurmenntun á öðru sviði sem ég er menntaður á (r=0,304, p=0,007). 

Ekki fundust tengsl á milli starfsreynslu og þess að leggja áherslu á að afla sér víðtækrar 

starfsreynslu (r=0,081, p=0,351) eða milli aðlögunarhæfni og þess að efla 

aðlögunarhæfni sína almennt (r=-0,007, p=0,938). 

Þegar fylgnin milli almennu þáttanna og stuðningsþáttanna var skoðuð fundust 

einnig engin eða einungis lítil eða meðaltengsl milli þáttanna. Meðaltengsl fundust á milli 

þess metnaðs a (að leggja áherslu á háar einkunnir) og einkunnir (r=0,329; p=0,000). 

Lítil tengsl voru á milli metnaðs b (skýr markmið) og starfsreynslu (r=0,204; p=0,0,019), 

og menntunarstigs (r=0,199; p=0,022) og tengslanets (r=0,184; p=0,037), miðað við 5 

prósent marktektarmörk. Einnig fundust lítil tengsl milli metnaðs c (ég er metnaðargjarn) 

og starfsreynslu (r=0,199, p=0,022) miðað við 5 prósent marktektarmörk.  

 Lítil tengsl fundust milli sérsviðs b (fag mitt nýtur virðingar) og starfsreynslu 

(r=0,253, p=0,003), miðað við 1 prósent marktektarmörk og menntunarstigs (r=0,222; 

p=0,011) miðað við 5 prósent marktektarmörk.  

Meðaltengsl fundust á milli staðan á ytri vinnumarkaði c (hæfni, færni og geta) og 

starfsreynslu (r=0,317, p=0,000),  miðað við 1 prósent marktektarmörk. En lítil tengsl 

voru milli staðan á ytri vinnumarkaði c (hæfni, færni og geta) og framkomu (r=0,181, 

p=0,040),  miðað við 5 prósent marktektarmörk. 

 Meðal tengsl fundust milli sjálfstrúar (ég er fullur sjálfstrausts) og starfsreynslu 

(r=0,317, p=0,000),  miðað við 1 prósent marktektarmörk. En lítil tengsl fundust milli 

sjálfstrúar (ég er fullur sjálfstrausts) og persónuleika (r=0,279, p=0,001, miðað við 1 

prósent marktektarmörk. 

 Engin tengsl fundust milli kyn sem stuðningsþáttur (kyn einstaklinga skiptir máli 

á íslenskum vinnumarkaði) og almenna þáttarins kyn. Lítil tengsl fundust hins vegar 

milli kyns sem stuðningsþáttar og almenna þáttarins hjúskaparstöðu (r=0,213, p=0,015, 

miðað við 5 prósent marktektarmörk. Einnig fundust lítil tengsl milli hjúskaparstöðu sem 

stuðningsþáttar og almenna þáttarins hjúskaparstöðu (r=0,278, p=0,001, miðað við 1 

prósent marktektarmörk. 
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6 Umræða 

Í kaflanum verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar annars vegar út frá 

rannsóknarspurningunum og hins vegar almennt út frá fræðunum en einnig út frá mati  

höfundar. Að lokum er farið yfir takmarkanir rannsóknarinnar og velt upp möguleikum á 

frekari rannsóknum á viðfangsefninu. 

 

6.1 Atvinna að námi loknu 

Vinna er talin dyggð í íslensku samfélagi og staðfestu þátttakendur það í rýnihópnum. 

Menn álíta sig standa fyrir utan samfélagið ef menn eru ekki í vinnu. Ljóst er að mikill 

meirihluti þátttakenda, eða 88 prósent, vænti þess að fá vinnu sem tengist náminu eftir 

útskrift. Á þetta bæði við um þá sem hófu nám fyrir efnahagshrunið og eftir það, því ekki 

reyndist marktækur munur á meðaltölum hópanna. Einnig reyndist ekki munur á milli 

hópanna eftir útskriftarári. Því má álykta að útskrifaðir meistaranemendur úr 

Viðskiptafræðideild af völdum línum séu almennt jákvæðir þegar kemur að væntingum 

um vinnu eftir útskrift. 

Ekki virðist skipta máli hvort viðkomandi er karl eða kona, þó meðaltal kvenna sé 

aðeins hærra meðaltal en karla, hver hjúskaparstaða viðkomandi sé, af hvaða sviði 

viðkomandi útskrifaðist eða hvert starfsfyrirkomulagið er. Hins vegar fannst munur á 

milli aldurshópa, og eru eldri þátttakendur jákvæðari en þeir sem yngri eru. Hópurinn 36 

til 45 ára er jákvæðastur, síðan koma þeir sem eru 46 ára og eldri en 35 ára og yngri eru 

með lægsta meðaltalið, sem er þó 5,44 þannig að þeir eru ekkert sérstaklega neikvæðir. 

Þegar rauntími atvinnuleitar var kannaður kom í ljós að mjög lítill hluti 

meistaranemenda sem útskrifuðust á árunum 2008 til 2010 hefur ekki fengið vinnu við 

hæfi, eða aðeins 13 prósent. Þetta verða að teljast góðar fréttir fyrir núverandi nemendur 

sem eru í eða að ljúka náminu. Einnig má sjá að tæplega þriðjungur fékk vinnu á þremur 

mánuðum eða skemur eftir útskrift. Tengsl fundust skipt eftir bakgrunnsbreytunum 

útskriftarár, aldursbil og sérsvið. 

Niðurstöðurnar sýna að þeir sem útskrifuðust 2008 fengu vinnu talsvert fyrr en 

þeir sem útskrifuðust 2009 eða 2010. Af þeim sem ekki hafa fengið vinnu við hæfni var 

hlutfallið hæst hjá 2010 hópnum, samanborið við hina tvo. Ekki kemur á óvart að þeir 

sem eru 36 ára eða eldri séu í meira mæli í sömu vinnu og áður en þeir hófu nám, vinnu 

sem hæfir náminu, en þeir sem eru 35 ára og yngri. Hins vegar er yngri hópurinn fljótari 
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að fá vinnu við hæfi en þeir sem eldri eru. Talsverður munur virðist vera á rauntíma 

atvinnuleitar skipt eftir sérsviðum. Þegar valmöguleikinn þrjá mánuði eða skemur er 

skoðaður má sjá að nemendur útskrifaðir úr fjármálum fyrirtækja er með töluvert hærra 

hlutfall en hin sérsviðin. En þegar valmöguleikinn hef ekki fengið vinnu við hæfi er 

skoðaður kemur í ljós að útskrifaðir nemendur úr stjórnun og stefnumótun eru með 

lægsta hlutfallið, enginn þátttakandi úr þeim hóp valdi þann möguleika, samanborið við 

um 17 prósent hjá útskrifuðum nemendum úr mannauðsstjórnun og markaðsfræði og 

alþjóðaviðskiptumn en tæplega níu prósent meðal nemenda sem útskrifuðust úr 

fjármálum fyrirtækja.  

Tengslin milli væntinga um vinnu og rauntíma atvinnuleitar eru því mismunandi 

eftir á hvaða aldri viðkomandi var, af hvaða sérsviði hann lauk námi eða hvenær hann 

útskrifaðist. Upphafsár náms, kyn, hjúskaparstaða eða starfsfyrirkomulag virðist ekki 

hafa áhrif. Heildarútkoman er að mati höfundar töluvert jákvæð, þar sem útskrifaðir 

nemendur eru tiltölulega fljótir að fá vinnu sem þeir meta við hæfi miðað við það nám 

sem lokið var og atvinnuleysi er ekki mikið meðal þeirra.  

 

6.2 Mat á þáttum atvinnuhæfni og tengsl 

Samanburður á niðurstöðunum úr þríþætta matinu (mikilvægisröðunin, draumastarfið og 

viðhald atvinnuhæfni) leiddi í ljós að sömu þættirnir röðuðu sér í efstu sætin. Þessir 

þættir eru starfsreynsla, menntun, lærdómsgeta, persónuleiki, aðlögunarhæfni og 

framkoma og klæðnaður.  

 Aðlögunarhæfni (M:6,02; sf: 1,14) var sá þáttur sem þátttakendur leggja mesta 

áherslu á þegar þeir eru að sækja um draumastarfið og sannfæra tilvonandi 

atvinnurekanda um ágæti sitt. Persónuleiki (M:6,01; sf: 1,01) skoraði næst hæst og í 

þriðja sæti var lærdómsgeta (M:5,95; sf: 1,01). Höfundi þykir athyglisvert hversu 

neðarlega menntun (M:5,93; sf: 1,15) og starfsreynsla (M:5,93; sf: 1,26) eru, en þeir 

þættir voru í fjórða og fimmta sæti. Höfundur hafði mótað sér þá skoðun fyrirfram að 

tengslanet (M:3,63; sf: 1,77) myndi skora hátt en það endaði í 10. sæti. Hvern maður 

þekkir virðist ekki skipta þátttakendur máli að minnsta kosti voru þeir ekki tilbúnir að 

viðurkenna það, ef svo var.  

Þátttakendur voru beðnir um að mikilvægisraða sömu þáttum og voru 

niðurstöðurnar afar áhugaverðar. Sömu þættirnir röðuðust í sætin frá einum uppí fimm en 

voru speglaðir. Í fyrsta sæti var starfsreynsla, þar á eftir menntun, í þriðja sæti var 
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lærdómsgeta (eins og miðað við draumastarfið), í því fjórða persónuleiki og 

aðlögunarhæfni fór í það fimmta. Þátttakendurnir meta sem sagt almenna þætti 

atvinnuhæfni öðruvísi fyrir þá sjálfa en fyrir aðra, en um er að ræða sömu þættina en 

röðunin er mismunandi.  

Aðspurðir hvernig þeir héldu atvinnuhæfni sinni við þá mátu þátttakendur 

persónuleika (M: 5,68; sf: 1,30) hæstan, þar á eftir kom aðlögunarhæfni (M: 5,50; sf: 

1,29) og síðan kom framkoma (M: 5,31; sf: 1,37) en hún hafði ekki skorað í 

mikilvægisröðun eða miðað við draumastarfið. Lærdómsgeta (M: 5,31; sf: 1,43) var í 

fjórða sæti og starfsreynsla (M: 5,03; 1,55) í því fimmta. Athyglisvert er að þátttakendur 

meta flesta þættina fremur jákvætt og tengslanet (M: 4,93; sf: 1,53) skorar talsvert hærra, 

er í sjötta sæti,  en í mikilvægisröðun og miðað við draumastarfið þar sem þátturinn var í 

níunda og tíunda sæti. 

Þegar fylgnin milli fimm efstu þáttanna er skoðuð, kemur fram að þeir sem leggja 

mikla áherslu á aðlögunarhæfni leggja einnig mikla áherslu á lærdómsgetu og 

persónuleika. Það sem er áhugavert er að engin tengsl voru á milli starfsreynslu og 

persónuleika, hvorki í mati tengdu draumastarfi eða mati á hvernig atvinnuhæfni er 

viðhaldið. Því má velta fyrir sér að þeir sem leggja mikla áherslu á persónuleika geri það 

ef til vill vegna þess að þeir hafa ekki starfsreynslu eða öfugt að þeir sem búa yfir mikilli 

starfsreynslu telji sig ekki þurfa að leggja mikla áherslu á persónuleika. En taka skal fram 

að fylgnin segir okkur ekkert um mögulegt orsakasamband.  

Ef þættirnir eru skoðaðir eftir bakgrunnsbreytunum þá kom margt áhugavert í 

ljós. Munur fannst eftir aldri þegar aðlögunarhæfni var skoðaður nánar. Þeir sem eru 46 

ára eða eldri meta þáttinn mun hærra en þeir sem eru 36 til 45 ára, en matið var hins 

vegar ekki staðfest þegar kom að því að meta hvernig atvinnuhæfni væri haldið við.  

 Almenni þátturinn menntun, var metinn hærri hjá útskrifuðum nemum úr 

fjármálum fyrirtækja en hjá þeim sem útskrifuðust úr stjórnun og stefnumótun. Afar 

athyglisvert er að lærdómsgeta var metin hærri hjá konur en körlum, bæði út frá 

draumastarfinu og hvernig atvinnuhæfni er viðhaldið. Munurinn var marktækur. Einnig 

mátu konur endurmenntun hærra en karlar. Þegar kom að símenntun var hins vegar ekki 

munur á milli kynjanna en hins vegar var reyndist munur eftir aldri. Þeir sem voru 35 ára 

og yngri mátu hann talsvert lægri en en bæði 36 til 45 ára og 46 ára og eldri. Elsti 

hópurinn mat þennan þátt hæstan, sem kemur ekki á óvart, þar sem mikilvægt er að 

endurnýja og halda við menntun sinni. Aldurshóparnir mátu þáttinn starfsreynsla 

mismunandi, þeir sem eldri voru mátu hann hærra en þeir yngri. Það er í raun rökrétt því 
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þeir sem eru eldri búa yfir meiri reynslu því þeir eru búnir að vera lengur á vinnumarkað 

gera sér ef til vill betur grein fyrir að starfsreynsla getur skipt máli.  Það kom á óvart að 

36 til 45 ára mátu þennan þátt hærri en þeir sem voru 46 ára og eldri en munurinn var 

lítill og ekki tölfræðilega marktækur.  

 Hins vegar var þátturinn persónuleiki metinn svipað hjá öllum hópunum. Konur 

mátu þáttinn framkoma hærra en karlar þegar þær voru spurðar um hvernig þær héldu við 

atvinnuhæfni sinni.  Þegar aðrir þættir en þeir fimm efstu voru skoðaðir kom í ljós að 

kynin meta þáttinn kyn öðruvísi, sem er áhugavert. Bæði meta hann á heildina lágt en 

konur meta hann hærri en karlarnir. Einnig kom í ljós að tengslanet er metið hærra meðal 

þátttakenda sem eru 36 til 45 ára en hjá þeim sem eru 35 ára og yngri. 

 Stuðningsþættir atvinnuhæfni eru taldir vera sex. Þegar meðaltölin eru skoðuð er 

röðunin eftirfarandi: Metnaður, sérsvið menntunar, sjálfstrú, staðan á vinnumarkaði, kyn, 

hjúskaparstaða, og menntunar- og starfsval foreldra/forráðamanna. Þegar fylgnin var 

skoðuð voru sterk jákvæð tengsl á milli að vera metnaðargjarn og að setja sér skýr 

markmið. Það kemur ekki á óvart. Einnig voru sterk jákvæð tengsl á milli sjálfstrausts og 

að finnast hæfni, færni og geta sín eftirsótt á vinnumarkaðinu. Það kom á hins vegar á 

óvart að engin tengsl skyldu finnast á milli að vera metnaðargjarn og þess að leggja 

áherslu á að fá háar einkunnir, eða finnast hæfni sín, færni og geta eftirsótt á 

vinnumarkaði.  

 Þegar sérsvið menntunar er skoðað nánar sést að munur er á milli þess af hvaða 

sérsviði þátttakendur luku námi. Meistaranemendur útskrifaðir úr mannauðsstjórnun 

(M:6,25; sf: 0,967) voru meira sammála fullyrðingunni, mikil aðsókn var í námið á sama 

tíma og ég fékk inngöngu, heldur en þeir sem útskrifuðust úr markaðsfræði og 

alþjóðaviðskiptum (M: 4,35; sf: 1,402), fjármálum fyrirtækja og viðskiptafræði (M:5,3; 

sf:1,105) eða stjórnun og stefnumótun (M: 4,86; sf: 1,125). Þetta er í samræmi við tölur 

um aðsókn í námið. Mun fleiri nemendur hafa útskrifast úr mannauðsstjórnun en af 

hinum línunum. 

 Þegar sjálfstrú er skoðuð kemur í ljós munur á því hvernig kynin svara. Karlar 

(M:5,88; sf:1,341) eru meira sammála fullyrðingunni, ég er full/ur sjálfstrausts þegar ég 

sæki um störf á vinnumarkaðinum, heldur en konur (M:5,24; sf:1,305). Bæði kynin eru 

jákvæð gagnvart fullyrðingunni en munurinn er tölfræðilega marktækur. Þegar þátturinn 

staðan á ytri vinnumarkaði er skoðuð má sjá mjög tæpan mun skipt eftir sérsviði og 

hjúskaparstöðu. Bonferroni prófið mældi ekki mun milli sérsviðanna en ANOVA sýndi 

mun. Munur fannst á milli þeirra sem eru í sambúð og í sambandi. Einstaklingar í 
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sambandi eru meira sammála fullyrðingunni, sú hæfni, færni og geta sem ég hef yfir að 

ráða er eftirsótt af vinnuveitendum, en þeir sem í sambúð.  

Þátttakendur voru einnig spurðir hversu sammála eða ósammála þeir væru 

fullyrðingunni, ég fylgist vel með hvaða atvinna er í boði á vinnumarkaðinum. Munur 

fannst skipt eftir aldri, 36 til 45 ára voru meira sammála um þetta atriði en þeir sem voru 

46 ára og eldri, sem kemur í raun ekki mjög á óvart þar sem hærra hlutfall þeirra eldri er í 

vinnu sem hæfir náminu, það er framtíðarvinnu, á meðan þeir sem yngri eru ef till vill 

enn að leita að draumastarfinu. Áhugavert er að munur fannst skipt eftir útskriftarári, 

meistaranemar sem útskrifuðust árið 2010 voru meira sammála en þeir sem útskrifuðust 

árið 2008. Án þess þó að vera gera ráð fyrir orsakasambandi má velta fyrir sér hvort 

aukið atvinnuleysi hafi í för með sér að útskrifaðir nemendur fylgist betur með þar sem 

erfiðara er að fá starf eða áður.  

 Höfundur ákvað að bæta við fullyrðingunni, kyn einstaklinga skiptir máli þegar 

verið er að ráða í störf á íslenskum vinnumarkaði. Marktækur munur reyndist milli svara 

kvenna og karla. Báðir hópar svöruðu neikvætt, það er meðaltalið var fyrir neðan 

miðjuna, en konur (M: 3,71; sf: 2,086) voru meira sammála þessari fullyrðingu en karlar 

(M: 2,56; sf: 1,740). 

Á heildina litið mældust engin eða mjög veik tengsl á milli almennu þáttanna og 

hvernig atvinnuhæfni er viðhaldið þegar Pearson fylgnistuðlar voru skoðaðir. Á heildina 

litið mældust engin eða mjög veik tengsl á milli almennu þáttanna og hvernig 

atvinnuhæfni er viðhaldið þegar Pearson fylgnistuðlar voru skoðaðir. Þegar almennu 

þættirnir og stuðningsþættirnir voru skoðaðir og fylgni athuguð þá var almenni þátturinn 

starfsreynsla oftast tengdur við stuðningsþættina. Á heildina litið fundust oftast engin, 

lítil eða meðaltengsl milli almennu þáttanna og stuðningsþáttanna. 

  

6.3 Almenn umræða um atvinnuhæfni 

Hér áður fyrr höfðu menn litla þörf fyrir að vita hverjir styrkleikar eða veikleikar þeirra 

voru. Menn voru fæddir til ákveðinnar stöðu eða í tiltekna starfsgrein. Bóndasonurinn 

yrði bóndi líkt og faðir hans og dóttir handverksmannsins varð eiginkona 

handverksmanns. Miklar samfélagslegar breytingar hafa átt sér stað og í dag hefur 

einstaklingurinn í flestum tilfellum um nokkra valkosti að ræða. Við höfum því mikla 

þörf á að vita hverjir styrkleikar okkar eru til að finna út hvar við eigum best heima 

(Drucker, 2005).  
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Atvinnuhæfni snýst um afstæðan möguleika (e. relative potential) einstaklingsins til að fá 

og halda vinnu við hæfi miðað við ákveðið samhengi á ákveðnum tíma. Mikilvægt er að 

gera sér grein fyrir því að atvinnuhæfni tryggir ekki atvinnu, en einstaklingurinn hefur 

möguleika á að bæta samkeppnisstöðu sína á vinnumarkaði gagnvart öðrum með því að 

vinna í að bæta atvinnuhæfni sína (Clarke, 2008). 

Skoðað hefur verið hvernig áhrif atvinnuhæfni getur haft á þá sem hafa misst 

vinnuna, það er sagt upp án þess að hafa haft frumkvæðið af því sjálfir. Latack og fleiri 

(1995) komu fram með líkan sem tekur á mörgum hliðum lífs þeirra sem hafa lent í að 

vera sagt upp.  Fugate og fleiri (2004) hafa rannsakað hvaða áhrif atvinnuhæfni hefur á 

nokkra af þeim þáttum sem koma fram í líkani Latacks og félaga. Líta má á atvinnuhæfni 

sem eitt af björgunarúrræðum (e. coping resources) í vinnusamhengi og telja Fugate og 

fl. (2004) að atvinnuhæfni auki skynjuð áhrif um að einstaklingurinn geti bjargað sér því 

viðkomandi telur sig vera reyndari og aðlögunarhæfari í að takast á við vinnumarkaðinn 

en það getur haft áhrif á hvaða tækifæri hann sér (Fugate et al, 2004). 

 Atvinnuhæfni getur einnig haft jákvæð áhrif hjá þeim sem eru að leita sér að nýrri 

vinnu. Talið er að atvinnuhæfir einstaklingar geti nýtt félagsauð sinn þannig að þeir finni 

ný störf fyrr en ella. Atvinnuhæfni hefur einnig áhrif á viðhorf viðkomandi og getur haft 

þau áhrif að hann er bjartsýnni, hefur meiri sjálfstrú og er virkari í leit sinni. Markmiðin 

hans geta einnig verið meira í takti við starfsferils auðkenni viðkomandi og þannig getur 

einstaklingurinn vitað með meiri nákvæmni hvers konar vinnu hann er að leita eftir 

(Fugate et al, 2004).  

 Í efnahagsástandi eins og því sem nú er afar mikilvægt að einstaklingurinn hugsi 

vel um atvinnuhæfni sína og vinni markvisst í henni. Líkan Pool og Sewell (2007) er 

mög hentugt og veitir á einfaldan hátt innsýn í hvernig atvinnuhæfni getur verið 

uppbyggð. Rannsókn höfundar sýnir að nokkrir þeirra þátta sem líkanið telur vera 

mikilvæga þætti atvinnuhæfni, skoruðu hátt hjá þátttakendum, annað hvort sem almennir 

þættir eða stuðningsþættir, eins og starfsreynsla, sjálfstrú og menntun (fagþekking). 

 Máli skiptir út frá hvaða sjónarhorni er horft þegar talað er um atvinnuhæfni. 

Höfundur valdi sjónarhorn einstaklingsins vegna þess að vísbendingar hafa komið fram 

um að starfsferlar séu að breytast og hinn sálfræðilegi samningur sem skiptir miklu máli 

fyrir einstaklinginn á vinnumarkaði sé breyttur. Gefið var dæmi um hvernig víddir 

hegðunar yfirmanna og þjálfun starfsmanna getur verið háttað og hvers konar samningur 

ríkir milli aðilanna. Mörgum finnst skiljanlega erfitt að fóta sig og finna það starf sem þá 

langar mest í. Breytingar í nútíma samfélagi gerast mjög hratt og það er auðvelt að láta 
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sig fljóta með straumnum og taka ekki ákveðna afstöðu um hvað mann langar til að gera. 

Ekki má gleyma utanaðkomandi þáttum sem geta verið af persónulegum, efnahags- og 

samfélagslegum toga sem hafa áhrif á líf einstaklinga og hvaða ákvarðanir þeir ákveða 

eða neyðist til að taka. 

 Það er mat höfundar að það sé á sig leggjandi að skoða eigin atvinnuhæfni vel og 

vandlega og horfa á spegilmyndina og átta sig á hverjir styrkleikar og veikleikar manns 

séu ásamt því að reyna að gera sér grein fyrir á hvaða þætti maður getur haft áhrif á 

sjálfur og hvað ekki. Sú íhugun og endurmat sem þeir fræðimenn sem hefur verið fjallað 

um í ritgerðinni leggja til er nauðsynlegt skref í áttina að finna það starf sem maður hefur 

áhuga á. Þannig geti maður orði það sem mann langar til að verða þegar maður verður 

stór. 

Í ritgerðinni hefur viðfangsefnið atvinnuhæfni verið rannsakað og byggir 

rannsóknin að hluta til á rannsókn Rothwell, Herbert og Arnold (2008). Höfundur vildi 

með rannsókn sinni í fyrsta lagi fá yfirsýn yfir hvað hugtakið atvinnuhæfni er og síðan í 

öðru lagi fá innsýn í hverjir almennir þættir atvinnuhæfni eru og hversu miklu máli þeir 

skipta fyrir einstaklinginn og hvernig hann metur þá. Markmiðið er að aðstoða 

meistaranema og aðra við að átta sig á hvernig hann getur aukið möguleika sína á að fá 

þá vinnu sem hann hefur áhuga á eða þá að halda vinnunni sem hann er í. Markmiðið var 

einnig að meta að hluta til sömu þætti og Rothwell og félagar gerðu, þó ekki á sama hátt. 

Höfundur vidi athuga hvort og þá hvernig tenging væri til staðar milli almennu þáttanna 

og stuðningsþáttanna. Fræðimenn sem hafa skrifað um atvinnuhæfni leggja mikla áherslu 

á tengingu við samhengi og tíma og því fannst höfundi mikilvægt að gera stuttlega grein 

fyrir því ástandi sem ríkir á vinnumarkaði á Íslandi.  

 Niðurstöðurnar á ekki að meta sem heilagan sannleika um hvernig hægt sé að 

tryggja atvinnuhæfni heldur er þeim ætlað að gefa mögulega vísbendingu um hvaða 

þættir skipta meira máli heldur en aðrir. Mat á atvinnuhæfni er alltaf háð huglægu mati 

þátttakandans og er í raun ekki hægt að tryggja raunsætt mat því einstaklingar eru margir 

og mismunandi og búa við margvíslegar aðstæður. Höfundur hefur ekki forsendur til að 

meta og sannreyna svör þáttakenda. 
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6.4 Takmarkanir og frekari rannsóknir 

Styrkur spurningakannana er fyrst og fremst sá að safna má fjölbreyttum gögnum á 

skömmum tíma. Þá hefur það styrkt slíkar kannanir að þær eru réttmætar í þeim skilningi 

að sterk tengsl eru að milli þess sem fólk segist gera og þess sem það gerir (Þorlákur 

Karlsson, 2003). 

Sigurlína Davíðsdóttir (2003) bendir á að margir telji að mælingar séu hlutlægasta 

leiðin til að finna „sannleikann“, þar sem þær litist ekki af gildismati rannsakandans. 

Hennar mat er þó það að rannsakandinn velji ávallt hvað er mælt og hvernig það er mælt.  

Eitthvað gildismat liggur ávallt að baki því hvað valið er að mæla og hvernig það er gert, 

hvort sem farin er eigindlega brautin eða hin megindlega. 

Segja má að um forprófun (pilot study) sé að ræða því ekki hefur verið 

framkvæmd sambærileg rannsókn á Íslandi. Höfundur telur að  rannsóknarspurningunum 

hafi verið svarað, og að þríþætta matið hafi aukið innra réttmæti spurningalistans og 

trúverðugleika. Stíga verður varlega til jarðar þegar alhæft er um niðurstöðurnar og 

hversu vel þær yfirfærast yfir á þýðið. Svör bárust frá 143 og er það viðunnandi stærð á 

úrtaki fyrir rannsókn í meistararitgerð. Dreifingin var ásættanleg miðað við flokkun eftir 

kyni og sérsviði, þó hefði verið ákjósanlegt að fá fleiri svör frá þeim sem útskrifuðust úr 

fjármálum fyrirtækja og viðskiptafræði. Framkvæma verður rannsóknina aftur til að skera 

úr um áreiðanleika spurningalistans.  

 Ýmsar villur geta komið upp í svona ferli. Geta þær komið ýmist frá 

þátttakendum, aðstæðum, rannsakandum sjálfum eða mælitækinu. Helstu villur til að 

varast í rannsókn höfundar voru miðleikaáhrif (leniency) þar sem þátttakandi metur 

vægar eða harðar áreiti sem hann þekkir vel eða tengist hans sjálfi,  miðsækni (central 

tendency) þar sem þátttakendur eru tregir til að nota jaðarsvarmöguleika. Notaður var sjö 

punkta skali til að teygja jaðarsvæðin. Einnig getur komið upp samþykkishneigð 

(acquiescence) þegar fullyrðingar eru notaðar í spurningalistum. Þær geta verið 

varasamar ef þær eru leiðandi því einstaklingar hneigjast til að samþykkja frekar 

fullyrðingar sem þeir hafa ekki ákveðna skoðun á. Fullyrðingar geta hentað þegar verið 

er að meta persónuleika. Einnig geta komið upp svokölluð geislabaugsáhrif (halo effect) 

þegar þátttakandi leggjur mat á eigin frammistöðu (Þorlákur Karlsson, 2003). 
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Auðvelt er að vera vitur eftirá. Við úrvinnslu komu upp nokkur atriði sem höfundur hefði 

vilja gera betur. Varðandi úrtakið þá hefði verið ákjósanlegt að hafa það stærri og 

áhugavert hefði verið að taka með þá sem útskrifuðust í október 2010, en þar sem 

fyrirlögn spurningalistans var í maí þá gekk það ekki upp. Einnig hefði verið áhugavert 

að stækka hópinn og bæta við til dæmis MBA nemum til samanburðar. En þar sem mikil 

vinna fór í að nálgast netföng útskrifaðra nemenda gafst ekki tími til að safna fleiri 

netföngum. Varðandi rýnihópana þá var upprunalega gert ráð fyrir að þeir yrðu tveir en 

því miður náðist ekki að safna í annan hóp innan þess tímaramma sem unnið var eftir. 

 Spurningar og valmöguleika við þeim má alltaf þróa og bæta. Má til dæmis færa 

rök fyrir því að hægt hefði verið að velja betur þá þætti sem höfundur valdi sem almenna 

þætti og þá þætti sem ákveðið var að bæta við stuðningsþættina. Áhugavert hefði til 

dæmis verið að taka með tilfinningagreind sem einn af þáttunum. Hins vegar er það mat 

höfundar að tilfinningagreind sé mögulega of flókið hugtak þar sem menn viti ekki alveg 

hvað það felur í sér. Höfundur er almennt ánægður með hvernig til tókst en er þó á því að 

einni spurningu hefði mátt bæta við, spurningunni um hvernig viðkomandi metur 

atvinnuhæfni sína almennt sem hefði síðan mátt tengja við væntingar og rauntíma 

spurningar. 

 Virkilega gaman væri að endurtaka leikinn og þá bæta við fleiri hópum eða 

rannsaka aðra hópa. Gaman væri að leggja fyrir allan spurningalista Rothwell, Herbert og 

Rothwell (2008) og taka þá með háskólaþáttinn og leggja fyrir í mismunandi háskólum. 

Tekið skal fram að þá yrði fyrst að bakþýða listann. Einnig væri áhugavert að þróa lista 

höfundar frekar og leggja hann fyrir aftur til að réttmætisprófa hann. 
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Lokaorð 

Meistaranám er krefjandi, lærdómsríkt og skemmtilegt. Höfundur man þegar hún sat í 

fyrstu tímum námsins og hugsaði með sér hvers vegna er ég hérna, hvernig get ég notað 

þetta nám og hvað vil ég fá út úr því? 

Lokaafurðin er þessi meistararitgerð og með henni hefur höfundur tekið saman þá 

þætti sem honum þóttu áhugaverðastir í náminu. Höfundur fór í meistaranám til að bæta 

við þekkingu sína og verða samkeppnishæfari á vinnumarkaði en það á eftir að koma í 

ljós hversu vel þekking á eigin atvinnuhæfni mun nýtast til að finna draumastarfið.  

Mikilvægt er fyrir háskólamenntaða einstaklinga á Íslandi að gera sér grein fyrir 

því að velgengni í þekkingarsamfélaginu getur byggt á þekkingu á eigin styrkleika og 

veikleika og hugrekki til að horfast í augu við sjálfan sig.  

Það er von höfundar að niðurstöður spurningalistans geti hjálpað meistaranemum 

framtíðarinnar að átta sig á hvernig má færa sig framar í röðina og ná utan um 

atvinnuhæfni sína, sérstaklega á tímum óvissu eins og nú ríkir á íslenskum vinnumarkaði.  

Þekking á atvinnuhæfni getur skipt sköpum í baráttunni um áhugaverð störf. 
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Viðauki 1a 

Hin 16 upprunalegu atriði sjálfskynjaðrar atvinnuhæfni  

Rothwell og Arnold (2007). Listinn var ekki bakþýddur, en höfundur er með BA gráðu í 
ensku og leitaði álits hjá háskólamenntuðum aðilum með gott vald á ensku. 
 
Spurningar sem eru með gráum stöfum voru teknar út eftir prófanir. 
 

 
 

A. Sjálfsmat innan núverandi skipulagsheildar 
1) Framtíðarhorfur mínar innan þess fyrirtækis sem ég vinn hjá eru jákvæðar vegna þess 
að atvinnurekandi minn metur persónulegt framlag mitt (I have good prospects in this 
organisation because my employer values my personal contribution). 
 
2) Jafnvel þótt það yrði skorið niður í því fyrirtæki sem ég vinn hjá þá er ég viss um að 
ég myndi halda vinnunni (Even if there was downsizing in this organisation I am 
confident that I would be retained). 
 
3) Persónulegt tengslanet mitt innan þess fyrirtækis sem ég vinn hjá hjálpar mér að 
byggja upp starfsferil minn (My personal networks in this organisation help me in my 
career). 
 
4) Ég er meðvitaður um þau tækifæri sem eru innan fyrirtækisins jafnvel þó þau séu ólík 
því sem ég starfa við sem stendur (I am aware of the opportunities arising in this 
organisation even if they are different to what I do now) 
 
C. Sjálfsmat fyrir utan núverandi skipulagsheild 
5) Kunnáttan sem ég hef aflað mér í núverandi starfi er yfirfæranleg yfir á önnur störf 
utan skipulagsheildarinnar sem ég starfa hjá (The skills I have gained in my present job 
are transferable to other occupations outside this organisation) 
 
6) Ég get auðveldlega endurmenntað mig til að gera mig atvinnuhæfan annars staðar. (I 
can easily retrain myself to make myself more employable elsewhere). 
 
7) Ég get notað persónulegt tengslanet mitt og viðskiptatengsl til að þróa starfsferil minn 
(I can use my professional networks and business contacts to develop my career). 
 
8) Ég bý yfir ágætri þekkingu á hvaða möguleikar standa mér til boða utan 
skipulagsheildarinnar sem ég starfa hjá, þrátt fyrir að þeir séu talsvert ólíkir því sem ég 
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starfa við sem stendur (I have a good knowledge of opportunities for me outside of this 
organisation even if they are quite different to what I do now). 
 
B. Skynjað virði atvinnu innan núverandi skipulagsheildar 
9) Ég er virtur innan skipulagsheildarinnar meðal þeirra sem starfa við það sama og ég 
geri (Among the people who do the same job as me, I am well respected in this 
organisation) 
 
10) Einstaklingar sem sinna sama starfi og ég sem vinna innan sama fyrirtækis og ég eru 
mikils metnir (People who do the same job as me who work in this organisation are 
valued highly). 
 
D. Skynjað virði atvinnu fyrir utan núverandi skipulagsheild 
11) Ef þess þyrfti þá myndi ég eiga auðvelt með að finna mér samskonar vinnu hjá öðru 
fyrirtæki (If I needed to, I could easily get another job like mine in a similar 
organisation). 
 
12) Mikil eftirspurn er eftir einstaklingum í svipuðu starfi og mínu sem vinna hjá 
skipulagsheild sem líkist þeirri sem ég starfa hjá (People who do a job like mine in 
organisations similar to the one I presently work in are really in demand by other 
organisations). 
 
13) Ég gæti auðveldlega fengið svipað starf og það sem ég hef núna í nánast hvaða 
skipulagsheild sem er (I could easily get a similar job to mine in almost any 
organisation). 
 
14) Einstaklingur með samskonar hæfni og þekkingu ásamt svipaðri starfsreynslu er 
mjög eftirsóttur af atvinnurekendum (Anyone with my level of skills and knowledge, and 
similar job and organisational experience, will be highly sought after by employers) 
 
15) Ef þess þyrfti þá gæti ég auðveldlega fengið vinnu hvar sem er, að því gefnu að hæfni 
mín og reynsla sé tiltölulega viðkomandi (I could get any job, anywhere, so long as my 
skills and experience were resonably relevant). 
 
16) Einstaklingar sem hafa svipaða starfsreynslu og ég eru mikils metnir jafnt innan 
þeirrar skipulagsheildar sem þeir starfa hjá og utan hennar hjá skipulagsheildum sem þeir 
hafa starfað hjá áður (People with my kind of job-related experience are very highly 
valued in their organisation and outside whatever sort of organisation they have 
previously worked in). 
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Viðauki 1b. 

Listi yfir atriði sjálfskynjaðrar atvinnuhæfni háskólanema 

Rothwell, Herbert og Rothwell (2008). Listinn var ekki bakþýddur, en höfundur er með 
BA gráðu í ensku og leitaði álits hjá háskólamenntuðum aðilum með gott vald á ensku. 

 
Hér fyrir neðan er listi yfir atriði grindarinnar ásamt þeim spurningum sem tilheyra. 
Atriði sem eru grámerkt voru ekki tekin með í rannsókninni sökum þess að þýðið var 
einungis úr Háskóla Íslands og því enginn háskóli til samanburðar eða þóttu ekki henta 
við íslenskar aðstæður. 
 
Háskólinn minn (My university): 

1. Skuldbinding mín gagnvart námsferlinum og akademískri frammistöðu (My 
engagement with my studies and academic performance) 
 a. Ég legg áherslu á að fá háar einkunnir í náminu 
 (I achieve high grades in relation to my studies) 
 b. Ég forgangsraða háskólanáminu (sameinað fyrra atriði) 
 (I regard my academic work as top priority) 
 

2. Skynjun mín á styrk ímyndar háskóla míns (My perception of the strength of the 
university´s brand) 
 a. Atvinnurekandur vilja gjarnan útskrifaða nema frá háskólanum mínum 
 (Employers are eager to employ graduates from my university) 
 b. Staða háskólans míns skiptir mig máli þegar ég leita að atvinnu 
 (The status of this university is a significat asset to me in job seeking) 
 

3. Orðspor háskóla míns á því sérsviði sem ég hef valið (The reputation my 
university has within my field of study) 
 a. Atvinnurekendur sækjast eftir því að ráða nemendur frá mínum háskóla af 
 mínu sérsviði (Employers specifically target this university in order to recruit 
 individuals from my subject area) 
 b. Háskólinn hefur á sér ágætis orðspor á mínu sérsviði 
 (My university has an outstanding reputation in my field(s) of study) 

 
 
Sérsvið mitt (My field of study): 

3. Orðspor háskóla míns á því sérsviði sem ég hef valið (The reputation my 
university has within my field of study) 
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4. Staða og trúverðugleiki valins sérsviðs (The status and credibility of my field of 
study) 
 a. Mikil aðsókn var í námið á sama tíma og ég fékk inngöngu 
 (A lot more people apply for my degree than there are places available) 
 b. Fag mitt nýtur virðingar í samfélaginu 
 (My chosen subject(s) rank(s) highly in terms of social status) 
 

5. Eftirspurn eftir starfsmönnum á mínu sérsviði á vinnumarkaði (The external 
labour market´s demand for people in my subject field) Atriðum sleppt. 
 a. Eftirspurn er eftir einstaklingum sem stefna á svipaðan starfsferil og ég 
 (People in the career I am aiming for are in high demand in the external  labour 
market) 
 b. Gráðan mín er talin leiða til ákveðins starfsferlis sem er almennt talinn  mjög 
eftirsóknarverður 
 (My degree is seen as leading to a specific career that is generally perceived as  highly 
desirable) 

 
Staðan á ytri vinnumarkaði (The state of the external labour market): 

5. Eftirspurn eftir starfsmönnum á mínu sérsviði á vinnumarkaði (The external 
labour market´s demand for people in my subject field) sjá atriði fyrir ofan. 
 

6. Skynjun mín á hvernig staðan á vinnumarkaði er (My perception of the state of 
the external labour market) 

  a. Talsverð eftirspurn er eftir háskólamenntuðum einstaklingum á íslenskum 
  vinnumarkaði (staðfært) 
  (There is generally a strong demand for graduates at the present) 
  b. Næg laus störf eru á því landsvæði sem er ég er að leita á (sleppt) 
  (There are plenty of job vacancies in the geographical area where I am looking) 
 

7. Meðvitund mín gagnvart tækifærum á ytri vinnumarkaði (My awareness of 
opportunities in the external labour market) 

  a. Ég á auðvelt með að leita tækifæra innan minnar greinar (sleppt) 
  (I can easily find out about opportunities in my chosen field) 
  b. Sú hæfni, færni og geta sem ég hef yfir að ráða er eftirsótt af  
  vinnuveitendum 
  (The skills and abilities that I possess are what employers are looking for) 
 
Sjálfstrú (Self belief): 

7. Meðvitund mín gagnvart tækifærum á ytri vinnumarkaði (My awareness of 
opportunities in the external labour market) sjá atriði fyrir ofan. 

 
8. Sjálfstraust mitt á eigin kunnáttu og hæfileikum (My confidence in my skills and 

abilities) 
  a. Ég er full/ur sjálfstrausts þegar ég sæki um störf á vinnumarkaðinum 
  (I am generally confident of success in job interviews and selection events) 
  b. Ég tel mig auðveldlega geta fengið hvaða vinnu sem er, að því gefnu 
  að hæfni mín og reynsla sé tiltölulega viðkomandi (sleppt) 
  (I feel I could get any job so long as my skills and experiences are  
  reasonably relevant) 
 
     9. Skuldbinding mín gagnvart námsferlinum og akademískri frammistöðu (My 
 engagement with my studies and academic performance) sjá atriði fyrir ofan. 
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Metnaður (Ambition) 
1. Ég vil vera í stöðu sem gerir mér kleyft að vinna að mestu leyti við það sem mér líkar 

vel (I want to be in a position to do mostly work which I really like) 
2. Ég er ánægð/ur með hversu vel mér hefur gengið við að ná settum takmörkum 

varðandi að tileinka mér nýja kunnáttu (I am satisfied with the progress I have made 
meeting my goals for the development of new skills) 

3. Ég hef sett mér skýr markmið um hvað ég ætla mér í lífinu (I have clear goals 
for what I want to achieve in life) 

4. Ég er metnaðargjarn einstaklingur (I regard myself as highly ambitious) 
5. Mér þykir mikilvægt að þróun starfsferill minn fari að halda áfram (I feel it is urgent 

that I get on with my career development) 
6. Hvað ég starfa við í framtíðinni er í raun ekki mikilvægt (What I do in the future 

is not really important) 
 
Atriðum tengdum skuldbindingu gagnvart háskólanum var sleppt en má finna í grein 
Rothwell, Herbert og Rothwell (2008). 
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Viðauki 2a 

Framkvæmd rýnihóps – Tímalína og samskiptayfirlit 

30. mars 2010 
Facebook aðgangur stofnaður til að halda utan um samskipti við þátttakendur í rannsókn: 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000946892403 
 
88 vinabeiðnir voru sendar út með eftirfarandi orðsendingu 
 
Sæl/l  
Ég er meistaranemi í mannauðsstjórnun og er að leita að útskrifuðum nemendum  úr HÍ með 
meistarapróf úr mannauðsstjórnun, stjórnun og stefnumótun, fjármálum fyrirtækja, markaðsfræði 
og alþjóðaviðskiptum og viðskiptafræði til að taka þátt í rannsókn tengdri meistaraverkefni mínu.  
Ef þú ert sá/sú sem ég er að leita að vinsamlegast bættu mér við sem vini, ef ekki  þá bið ég þig 
um að afsaka ónæðið.  
 
Þátttaka þín er mér mikils virði! 
Kveðja, Helga Rún 
 
 
31.mars 2010 
33 aðilar búnir að samþykkja vinabeiðni 
 
 
3. apríl 2010 
42 búnir að samþykkja vinabeiðni.  
 
Viðburðurinn Í fremstu röð á tímum óvissu – Rýnihópur 1 stofnaður og eftirfarandi 
boðskort sent í innhólf allra vina: 
 
Velkomin/n! 
Kærar þakkir fyrir að bæta mér við sem vini hér á Fésbókinni og vilja taka þátt í rannsókn sem 
tengist meistaraverkefni mínu í mannauðsstjórnun.Viðfangsefni verkefnisins er atvinnuhæfni 
(employability) og uppbygging starfsferla (career) útskrifaðra MBA nemenda og 
meistaranemenda í stjórnunarnámi við Háskóla Íslands. Heiti verkefnisins er, Í fremstu röð á 
tímum óvissu.  
 Mig langar að biðja þig um að taka þátt í rýnihóp þar sem umræðuefnið mun snúast um 
skilning, utanumhald og stöðu atvinnuhæfni þátttakenda ásamt að ræða skipulagningu á 
starfsferlum. Þær upplýsingar sem út úr rýnihópunum koma verða notaðar til að búa til 
spurningalista sem verður lagður fyrir í lok apríl.  
 Mig vantar 15 útskrifaða meistaranema sem eru tilbúnir að taka þátt í umræðu í rýnihóp 
sem verður haldinn þriðjudaginn 6. apríl kl 20 á Vatnsstíg 14 (heimili mitt). Léttar veitingar 
verða í boði. 
 Fullum trúnaði er heitið og verða gögnin einungis notuð í þessu tiltekna verkefni.  
Þátttaka þín skiptir mig miklu máli 
Með fyrirfram þökk, 
 Kv. Helga Rún 
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5. apríl 2010 
var enginn búinn að samþykkja þátttöku í rýnihóp og búin að berast skilaboð um vilja til 
þátttöku en athugasemd gerð við dagsetningu. Því var tekin ákvörðun um að færa 
dagsetninguna fyrir rýnihópinn til 13. apríl. 
 
 
8. apríl 2010 
voru send út smáskilaboð í gegnum www.siminn.is/vefsms á GSM númer þeirra 
meistaranemenda sem ekki voru búnir að svara vinabeiðni rannsakanda.  
 
Leita ad utskrifudum nemum til ad taka thatt i rannsokn.  Vinabeidni bidur a Facebook. Vertu svo 
vaen/n ad baeta mer vid. Kaer kvedja, Helga Run Runolfsdottir. 
 
 
10. apríl 2010 
57 búnir að samþykkja vinabeiðni og sendi rýnihópa boðskort á viðbótar vini. 
 
 
12. apríl 2010 
Tíu útskrifaðir meistaranemendur búnir að samþykkja þátttöku í rýnihóp. 
 
 
13. apríl 2010 
Setti inn færslu á Fésbókar vegg til að vekja athygli á rýnihóp: 
 

 
 
Sendi einnig smáskilaboð í gegnum vefinn til að minna þátttakendur á rýnihópinn ásamt 
upplýsingum um staðsetningu og tíma.  
 
 Sael/l. Minni á rynihop i kvold kl 20 ad Vatnsstig 14. Kv. Helga Run. 
 
Sjö af tíu sem voru búnir að boða komu sína mættu ásamt að einn nemandi mætti óvænt, 
þannig að viðmælendur voru samtals átta og voru allir mættir á réttum tíma heim til 
rannsakanda.Viðtalið hófst samkvæmt áætlun kl 20:05 
 Viðtalinu lauk kl 22:10. Hópurinn náði vel saman og sköpuðust líflegar og 
áhugaverðar umræður. 
 Þegar allir voru farnir heim og rannsakandi var búinn að skrá hjá sér 
athugasemdir ásamt að færa upptöku yfir á tölvuna þá var sett inn færsla á Fésbókavegg 
til að þakka fyrir þátttökuna. 
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Viðauki 2b. Spurningarammi rýnihóps 

Í upphafi: 

• Byrjað var á að gera grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar, markmiðum og 

rannsóknarspurningum. 

• Rannsakandi útskýrði bakgrunn sinn og gerði grein fyrir helstu hugtökum sem 

ritgerðin byggir á 

• Rannsakandi fór yfir leiðbeinandi atriði sem gott er að hafa varðandi rýnihópa. 

 

Spurningarammi: 

1. Hvers vegna ákvaðstu að fara í háskólanám? 

2. Hverjar voru væntingarnar, bæta við þekkingu? Hvers konar þekkingu 

(eiginleika/hæfni/getu) 

3. Taldir þú líklegt að þú myndir fá vinnu eftir að námi lyki? 

 Hver var raunveruleikinn? 

4. Hvernig skilur þú orðið starfsferill (career)? 

5. Ert þú markvisst að skipuleggja starfsferil þinn? 

 Hvernig? Meðvitað og úthugsað ferli? 

6. Hvernig skilur þú orðið atvinnuhæfni (employability)? 

7. Telur þú þig vera atvinnuhæfan? Hvers vegna? 

8. Hvernig telur þú að hægt sé að tryggja atvinnuhæfni? 

 Er yfir höfuð hægt að tryggja atvinnuhæfni? 

9. Ert þú sérstaklega að halda við atvinnuhæfni þinni? 

 Hvernig? 

10. Hver ber ábyrgð á utanumhaldi á atvinnuhæfninni? 

 En þróun starfsferilsins? 

11. Hvaða eiginleika telur þú sérstaklega mikilvæga þegar kemur að því að sækja um vinnu 

með það að markmiði að fá vinnuna? 

 Hver er þín reynsla? 

12. Telur þú þig vita hvað atvinnurekendur eru að sækjast eftir þegar þeir eru að ráða? 

13. Hvort vilja menn sjálfstæði eða atvinnuöryggi? 

14. Telur þú þig bundin atvinnurekanda þínum? 

15. Eru atvinnurekendur að leita eftir starfsfólki til styttri eða lengri tíma? 

16. Óttast þú atvinnumissi? 
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Viðauki 3 – Spurningalisti rannsóknar 

Sjálfsskynjuð atvinnuhæfni  
 
Spurningalisti byggður á Rothwell og Arnold (2007) og Rothwell, Herbert, Rothwell 
(2008). Viðbætur Helga Rún Runólfsdóttir (2010). 
 
Listinn var uppsettur á rafrænu formi á QuestionPro og var uppsetningin að vissu leyti 
öðruvísi. Yfirflokkun er sett til lýsingar en var ekki sýnileg þátttakendum. 
 
Kynningatexti: 
 
Velkomin/n! 
Hér er á ferð spurningakönnun sem snýst um viðfangsefnið atvinnuhæfni (employability). 
Hugtakið má skilja sem ákveðna færni, getu og vilja einstaklingsins til að nýta hæfileika 
sína á tiltekinn hátt, sem er líklegur til að skila árangri, miðað við aðstæður á 
vinnumarkaði. 
 
Viðfangsefnið hefur lítið verið rannsakað hér á landi og því geta niðurstöðurnar 
aðstoðað við að varpa áhugaverðu ljósi á atvinnuhæfni á íslenskum vinnumarkaði. 
Yfirsýn yfir atvinnuhæfni getur skipt einstaklinga máli á breyttum vinnumarkaði sem 
einkennist af harðnandi samkeppni. 
 
Rannsóknin er hluti af meistaraverkefni í mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands. 
Rannsóknareiningin (unit of analysis) er einstaklingurinn á íslenskum vinnumarkaði en 
ekki skipulagsheildin sem einstaklingurinn starfar mögulega hjá. 
 
Spurningakönnunin er send til útskrifaðra meistaranema af völdum sérsviðum í 
Viðskiptafræðideild HÍ. Tímabilið sem er til skoðunar nær frá febrúar 2008 til júní 2010. 
 
Um 7 til 12 mínútur tekur að taka þátt og verða svör ekki rakin til einstakra þátttakenda. 
 
Ef einhverjar spurningar vakna, ekki hika við að hafa samband við mig í síma 699-6978 
eða senda póst á ifremsturod@gmail.com 
 
Þín þátttaka skiptir mig miklu máli. 
 
Með fyrirfram þökk,  
 
Helga Rún Runólfsdóttir 
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ALMENNT UM MEISTARANÁMIÐ  
 
1. Á hvaða ári hófst meistaranám þitt? Einn svarmöguleiki (drop down menu) 

 2000 eða fyrr  2005 
 2001   2006 
 2002   2007 
 2003   2008 
 2004   2009 eða síðar 
  
 

2. Hvaða ár laukst þú meistaranámi? Einn svarmöguleiki (drop down menu) 
 2007 eða fyrr  2009 
 2008   2010 
  
 

3. Hvers vegna fórst þú í meistaranám? Opin spurning (text box) 
 
 
 
 
ATVINNA AÐ NÁMI LOKNU 
 
4. Þegar þú hófst meistaranámið hversu ólíklegt eða líklegt fannst þér að þú 

myndir fá starf tengt þinni menntun eftir að námi lyki? 
Einn svarmöguleiki (list) 

  Mjög ólíklegt 
  Frekar ólíklegt 
  Ólíklegt 
  Hvorki né 
  Líklegt 
  Frekar líklegt 
  Mjög líklegt 
 
 
5. Hversu langan tíma tók fyrir þig að fá starf sem hæfir því meistaranámi sem þú 

laukst? Einn svarmöguleiki (list) 
  Ég er í sama starfi og ég var í áður en ég hóf nám sem hæfir meistaranáminu 
  3 mánuði eða skemur 
  4 til 6 mánuði 
  7 til 9 mánuði 
  10 til 12 mánuði 
  Lengur en eitt ár 
  Hef ekki fengið vinnu við hæfi 
  Ég er í sama starfi og ég var í áður en ég hóf nám sem hæfir ekki meistaranáminu 
  Ég er ekki í atvinnuleit eins og stendur 
  Annað Opinn svarmöguleiki 
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MAT Á ALMENNUM ÞÁTTUM ATVINNUHÆFNI 
 
DRAUMASTARFIÐ 
 
6. Þú hefur sótt um draumastarfið og hefur verið boðið í viðtal þar sem þú færð 

tækifæri til að sannfæra tilvonandi vinnuveitanda um ágæti þitt. 
 
Hversu litla eða mikla áherslu leggur þú á eftirfarandi þætti í viðtalinu? 
Einn svarmöguleiki fyrir hverja röð (matrix) 

         (Likert) 

  

Mjög 
litla 

áherslu 
1 2 3 4 5 6 

Mjög 
mikla 

áherslu 
7 

Tengslanet               
Aðlögunarhæfni               
Einkunnir               
Almenna þekkingu               
Framkomu og 
klæðnað               
Hjúskaparstöðu               
Lærdómsgetu               
Menntunarstig               
Starfsreynslu               
Lífsreynslu               
Starfsvettvang 
foreldra eða 
forráðamanna               
Kyn               
Persónuleika               
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MIKILVÆGISRÖÐUN 
 
7.  Hvað ræður mestu um atvinnuhæfni einstaklinga? 
 
Atvinnuhæfni (employability) má skilja sem ákveðna færni, getu og vilja einstaklingsins 
til að nýta hæfileika sína á tiltekinn hátt, sem er líklegur til að skila árangri, miðað við 
aðstæður á vinnumarkaði. 
 
Vinsamlegast veldu FIMM ATRIÐI sem þér þykja mikilvægust og gefðu þeim númer frá 1 
uppí 5. 1 er mikilvægast, 2 er næst mikilvægast og svo framvegis þangað til uppí 5 er 
komið. Einungis má nota hverja tölu einu sinni 
 
Menntun   ___  Hjúskaparstaða     ___ 
Almenn þekking ___  Tengslanet     ___ 
Lífsreynsla  ___  Framkoma og klæðnaður  ___ 
Starfsreynsla  ___  Aðlögunarhæfni    ___ 
Einkunnir í náminu ___  Starfsvettvangur foreldra/forráðamanna ___ 
Lærdómsgeta  ___  Kyn     ___ 
     Persónuleiki    ___ 
 
 
VIÐHALD ATVINNUHÆFNI 
 
8. Hversu illa eða vel á eftirfarandi við um hvernig þú viðheldur atvinnuhæfni 
þinni? 
Einn svarmöguleiki fyrir hverja röð (matrix) 
          (Likert) 

  
Mjög 
illa 1 2 3 4 5 6 

Mjög 
vel 7 

Ég sæki vinnutengd námskeið               
Ég sæki endurmenntun á öðru sviði en því 
sem ég er menntaður á               
Ég sæki símenntun á því sviði sem ég er 
menntaður á               
Ég stunda sjálfsnám               
Ég legg áherslu á að afla mér viðtækrar 
starfsreynslu               
Ég legg áherslu á að öðlast víðtæka 
lífsreynslu               
Ég efli lærdómsgetu mína almennt               
Ég efli aðlögunarhæfni mína almennt               
Ég efli tengslanet mitt               
Ég legg áherslu á að bæta framkomu mína               
Ég legg áherslu á að efla persónuleika minn               
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STUÐNINGSÞÆTTIR ATVINNUHÆFNI 
 
9. Vinsamlegast tilgreinið hversu ósammála eða sammála þú ert eftirfarandi 

fullyrðingum.  
 
Einn svarmöguleiki fyrir hverja röð (matrix) 
          (Likert) 

 

Mjög 
ósammála 

1 2 3 4 5 6 

Mjög 
sammála 

7 
Ég fylgist með hvaða atvinna er í boði á 
vinnumarkaðinum        
Þegar ég var í námi lagði ég áherslu á að fá 
háar einkunnir        
Mikil aðsókn var í námið á sama tíma og ég 
fékk aðgöngu        
Talsverð eftirspurn er eftir 
háskólamenntuðum einstaklingum á 
íslenskum vinnumarkaði        
Fag mitt nýtur virðingar í samfélaginu        
Sú hæfni, færni og geta sem ég hef yfir að 
ráða er eftirsótt af vinnuveitendum        
Ég er full/ur sjálfstrausts þegar ég sæki um 
störf á vinnumarkaðinum        
Ég hef sett mér skýr markmið um hvað ég 
ætla mér í lífinu        
Ég er metnaðargjarn einstaklingur        
Hvað ég starfa við í framtíðinni er í raun 
ekki mikilvægt        
Hjúskaparstaða mín hefur áhrif á 
atvinnuhæfni mína        
Menntun foreldra/forráðamanna hefur haft 
áhrif á menntunarval mitt        
Starfsvettvangur foreldra/forráðamanna 
hefur haft áhrif á val mitt á starfsvettvangi        
Kyn einstaklinga skiptir máli þegar verið er 
að ráða í störf á íslenskum vinnumarkaði        

 
Fullyrðingar sem eru blámerktar eru úr spurningalista Rothwell, Herbert og Rothwell 
(2008) og hinar viðbættar af höfundi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



168 

 
BAKGRUNNSBREYTUR 
 
10.  Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? Opin spurning (textbox) 
 
 
11. Af hvaða sérsviði innan Viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands útskrifaðist 
      þú? Ef um margfalda meistaragráðu er að ræða, vinsamlegast veljið annað og 
      tilgreinið um hvaða línur er að ræða. 
 
 Einn svarmöguleiki (drop down menu) 
  Mannauðsstjórnun 
  Stjórnun og stefnumótun 
  Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 
  Fjármál fyrirtækja 
  Viðskiptafræði 
  Annað 
 
 
12.  Hvert er hæsta menntunarstig foreldra þinna? Vinsamlegast tilgreinið   
       menntunarstig kynforeldra og/eða stjúpforeldra eins og við á. Kostirnir móðir  
       og faðir 2 eiga einungis við ef foreldrar eru af sama kyni. 
 
Einn svarmöguleiki fyrir hvern dálk 
 

 Móðir 1 Móðir 2 Stjúpmóðir 
Faðir 
1 Faðir 2 Stjúpfaðir 

Á ekki við             
Landspróf             
Grunnskólapróf             
Verslunarpróf             
Stúdentspróf             
Iðnmenntun             
Diplómagráða             
BA/BS/E.ed gráða             
Cand.oecon gráða             
MA/MS/MBA 
gráða             
Embættispróf (t.d. 
læknir, prestur)             
Doktorspróf (PhD)             

 
 
 
13. Við hvað starfa/störfuðu foreldrar þínir? Opin spurning 
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14. Hvað af eftirfarandi á við um þig? Einn svarmöguleiki (drop down menu) 
 Ég er í fullu starfi 
 Ég er í hlutastarfi 
 Ég er án atvinnu 
 Ég er í fullu námi 
 Ég er í námi með vinnu 
 Ég er heimavinnandi 
 Ég er í fæðingarorlofi 
 Ég er komin/n á eftirlaun 
 Annað fyrirkomulag Opinn svarmöguleiki 
 
15. Hvert er kyn þitt? Einn svarmöguleiki (drop down menu) 
 Ég er karlmaður 
 Ég er kvenmaður 
 
16. Hvaða aldursbili tilheyrir þú? Einn svarmöguleiki (drop down menu) 
 25 ára eða yngri 
 26 til 35 ára 
 36 til 45 ára 
 46 til 55 ára 
 56 til 65 ára 
 66 ára eða eldri 
 
17. Hver er hjúskaparstaða þín? Einn svarmöguleiki (drop down menu) 
 Ég er einhleyp/ur 
 Ég er í sambandi 
 Ég er í sambúð 
 Ég er í hjónabandi 
 
 
 
Skilaboð eftir að viðkomandi klárað að svara:  
 
Kærar þakkir!  Þátttaka þín skiptir mjög miklu máli fyrir þetta meistaraverkefni. Ef 
einhverjar spurningar vakna ekki hika við að hafa samband í s: 699-6978 eða senda póst 
á ifremsturod@gmail.com.  Kveðja, Helga Rún. 
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