
 



 bls. 3 

Ágrip  

Rannsóknin beindist að doktorsmenntun á Íslandi en á undanförnum árum hefur mikið breyst 

hvaða hana varðar og lítið verið rannsakað eða fjallað um. Tilgangurinn var tvíþættur. Í fyrsta 

lagi að komast að því hver almenn staða doktorsmenntunar er hér á landi í dag m.a. með tilliti 

til þróunar í tíma á fjölda doktora, hlutfalls kynjanna, námsumhverfi, fræðasviðum, 

starfsumhverfi, rannsóknavirkni og fleira. Í öðru lagi að grafast fyrir um það hvort halli á 

konur þegar kemur að starfsframa innan vísindanna en þær raddir hljóma reglulega að konur 

eigi erfiðara uppdráttar en karlar í efstu lögum akademíunnar. Við rannsóknina voru notuð 

gögn frá Rannís sem geyma upplýsingar um alla starfandi doktora á Íslandi og svör við 

könnun sem framkvæmd var af hendi greiningasviðs Rannís árið 2010 en þau komu frá 

rúmlega 300 doktorum sem starfa á Íslandi í dag. Einnig var rýnt í tölur frá Háskóla Íslands 

og samkepnnissjóðum þeim sem Rannís hefur umsýslu með. Í ljós kom að almennt ástand 

doktora virðist vera gott og þeim fjölgar sífellt sem sækja sér þessa menntun þrátt fyrir erfitt 

umhverfi í menntamálum. Konur eru mjög að vinna á og ekki var afgerandi kynjahalli 

varðandi úthlutanir samkeppnissjóða þó erfitt sé að slá nokkru föstu. Vísbendingar í átt að 

kynjahalla eru til staðar í úthlutunum verðlaunasjóða innan fræðasamfélagsins. Fleiri 

rannsókna er þörf og mikilvægt er að skoða styrkjaumhverfið allt í smásjá.  
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 bls. 6 

1 Inngangur 

Þessu BA verkefni er ætlað að fjalla um doktorsmenntun á Íslandi og doktorsmenntaða 

Íslendinga með sérstakri áherslu á hlut kvenna. Skoðað verður hver staða kynjanna á þessu 

æðsta stigi menntunar er í dag og hvað hefur breyst á undanförnum árum. Til grundvallar 

rannsókninni liggur annars vegar listi yfir alla þekkta doktora á Íslandi sem greiningarsvið 

Rannsóknamiðstöðvar Íslands, Rannís, hefur safnað í samvinnu við Kvennasögusafn Íslands 

og Landsbókasafn – Háskólabókasafn
1
 og hins vegar svör við spurningakönnun frá 2010 sem 

Rannís lagði fyrir úrtak af doktorum sem voru á vinnumarkaði í desember 2009. Tæpt verður 

á sögulegri þróun doktorsmenntunar á Íslandi og breytingu í tíma og með því að bera kynin 

saman verður hlutur kvenna innan vísinda- og fræðasamfélagsins, sem lengi var að mestu 

vettvangur karla, dreginn fram. Hér verður byggt á tvenns konar aðferðarfræði, í fyrsta lagi er 

um að ræða túlkun á upplýsingum unnar úr ritum, greinum og opinberum gögnum og hins 

vegar verður tölfræðilegum rannsóknaraðferðum félagsvísindanna beitt.  

Rannsóknarspurningarnar eru tvær: 

Í fyrsta lagi: Hver er staða doktorsmenntunar á Íslandi í dag, m.a. með tilliti til þróunar í 

tíma á fjölda doktora, hlutfalls kynjanna, námsumhverfi þeirra, hlutfallsmunar eftir 

fræðasviðum, starfsumhverfi, landfræðilegum hreyfanleika og fleira. Við þennan þátt 

verður einkum stuðst við doktorslista Rannís, svör doktora úr könnun Rannís og opinberar 

tölur frá Háskóla Íslands. 

  

Í öðru lagi:  Hallar á konur þegar kemur að starfsframa innan vísindanna? Starfsumhverfi 

doktorsmenntaðra einstaklinga gengur að miklu leyti út á það að stunda rannsóknir. Spurt 

er hvort konur fái síður úthlutað rannsóknastyrkjum og hvort þær hljóti síður 

viðurkenningu fyrir störf sín en karlar sem aftur virki þá hamlandi á starfsframa og hlut 

kvenna í efstu lögum akademíunnar. Helstu gögn sem notuð verða við seinni hluta 

rannsóknarinnar eru doktorslistar Rannís og upplýsingar úr samkeppnissjóðum Rannís. 

 

                                                      
 
 
 
1
 Vef. Landsbókasafn, Doktorsritgerðaskrá, Vef. Kvennasögusafn Íslands, Íslenskir kvendoktorar. 



 bls. 7 

 Fyrirfram gefnar forsendur rannsóknarinnar eru þær að þau fræðasvið, tækni- og 

raungreinatengd, sem gjarnan taka til sín veglegustu rannsóknastyrkina sem í boði eru á 

Íslandi, séu svið þar sem konur sæki mun minna fram til mennta en karlar. Í framhaldinu 

verður gerð tilraun til þess að grafast fyrir um helstu ástæður sem gefnar hafa verið fyrir því 

hvers vegna konur leiti síður í raun- og tæknigreinar en karlar með því að skoða nýlegar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á sviði kynjafræði og menntavísinda. Ekki verður reynt að 

koma með tillögur sem miða að því að auka hlut kvenna í vísindum almennt, aðeins verður 

grafist fyrir um hugsanlegar ástæður þess að þær sækja ekki fram brautina í sama mæli og 

karlar á þessu sviði.
2
  

Mikið hefur verið ritað og rætt um stöðu menntamála á Íslandi undangengin ár og ekki 

síst nú allra síðustu misseri í tengslum við yfirstandandi efnahagsþrengingar í þjóðfélaginu. 

Að mestu leyti hefur umræðan snúist um fjármál, hvar hægt sé að skera niður og þá hvernig, 

en einnig um misræmið í hlut kynjanna innan menntastofnana. Áherslan hefur þá gjarnan 

verið á að draga fram ójafnan fjölda karla og kvenna í námi, bæði eftir stigum náms svo og 

eftir fræðasviðunum hverju fyrir sig. Hvað fyrra atriðið varðar þá eru konur í meirihluta á 

öllum stigum bóknáms þegar að kemur að útskriftum eftir að skólaskyldu sleppir, nema í 

doktorsnámi.
3
 Hvað það seinna varðar þá eru konur í meirihluta á öllum sviðum nema á 

upplýsinga- og tæknibrautum í menntaskólum
4
 og verkfræði og náttúruvísindasviðum í 

háskólum.
5
 Árið 2011 útskrifuðust 27 karlar og 23 konur sem doktorar frá Háskóla Íslands en 

nokkur hluti þeirra er af erlendu bergi brotinn. Ef aðeins eru teknir þeir sem greinilega bera 

íslensk nöfn og/eða hafa fasta búsetu hér á landi þá eru konurnar átján og karlar fimmtán en 

ekki er ljóst hvað fjöldi útlendinga segir okkur um aðstöðu kynjanna til doktorsnáms á Íslandi, 

ef eitthvað. Þrátt fyrir að þrír af sjö starfandi háskólum á landinu hafi nú heimildir til að 

                                                      
 
 
 
2
 Í skýrslu sem Menntamálaráðuneytið gaf út árið 2002 eru tillögur um hvernig hægt er að fjölga konum í 

vísindum. Þessar tillögur eru margvíslegar og enn í fullu gildi. Sjá Konur í vísindum á Íslandi, 
Menntamálaráðuneytið, bls. 38-41. Einnig má nefna tillögur í samantekt Þorgerðar Einarsdóttur til 
undirbúnings kynjaðri fjárlagagerð sem nánar verður vikið að síðar. Sjá Vef. Þorgerður Einarsdóttir, Styrkjakerfi 
vísindarannsókna frá kynjasjónarmiði, bls. 11 – 12. 
3
 Vef. HÍ. Doktorsvarnir við Háskóla Íslands árið 2011. Hlutfall kynjanna  sveiflast á milli ára en helmingshlutfalli 

virðist vera náð eins og síðar verður vikið að. 
4
Vef. Hagstofa Íslands, Brautskráningar með stúdentspróf eftir námsleið, tegund stúdentsprófs og kyni 1995 – 

2010. 
5
Vef. HÍ. Brautskráningar, Fjöldi brautskráninga 2010. 



 bls. 8 

útskrifa fólk úr doktorsnámi er Háskóli Íslands einkum notaður sem viðmið í þessari ritgerð, 

ekki síst vegna þess að þar er hefðin elst og að ekki er teljandi reynsla komin á hina tvo.
6
 

Áðurnefndur listi Rannís inniheldur upplýsingar um alla íslenska doktora frá upphafi 

vega svo og alla erlenda doktora sem hafa útskrifast hér á landi eða starfa á Íslandi. Nafna á 

listann hefur verið safnað með ýmsum aðferðum en helstu upplýsingar fengust frá æðri 

menntastofnunum, Reykjavíkurakademíunni, stéttafélögum, félagasamtökum og 

vinnustöðum. Auk þess komu víðtækar netleitir og leit í auglýsingum dagblaða um varnir 

doktorsritgerða við erlenda háskóla til. Þó svo að listinn sé ekki tæmandi og öruggt að á hann 

vanti einhver nöfn þá er hann mjög líklega ítarlegasta og heildstæðasta heimildin sem hægt er 

að finna yfir doktorsmenntaða Íslendinga í dag. Listinn er í stöðugri endurnýjun á þann hátt að 

sífellt er bætt inn á hann upplýsingum um nýútskrifaða svo og þá eldri doktora sem hafa ekki 

fundist áður en í þessari rannsókn verður hann nýttur eins og hann leit út þann 1. desember 

2009. Þann dag höfðu, samkvæmt listanum, alls 2002 einstaklingar varið doktorsritgerð sína 

og því að titlinum doktor komnir, sá fyrsti í mars árið 1666 og sá síðasti í nóvember 2009. Af 

þessum 2002 doktorum eru karlar í meirihluta eða 1438 talsins (72%) og konur 563 (28%).
7
  

Þarna er bæði um að ræða Íslendinga og fólk af erlendu þjóðerni sem hefur útskrifast frá 

íslenskum háskólum og/eða stundar vinnu á Íslandi, í flestum tilfellum það seinna. Alls eru 57 

(3%) doktorar á listanum af erlendum uppruna eða með erlendan ríkisborgararétt.  

Á þessum heildarlista allra þeirra sem hafa útskrifast með doktorsmenntun frá upphafi 

eru 1677 doktorar núlifandi og yngri en 70 ára sem voru á vinnumarkaði 1. desember 2009. Í 

flestum tilfellum liggur fyrir vitneskja um kyn, fæðingarár, þjóðerni, útskriftarár, 

menntastofnun, svið, grein og búsetuland.
8
 Snemma árs 2010 framkvæmdi Rannís könnun 

meðal þeirra rúmlega 1300 doktora sem voru virkir í atvinnulífinu á Íslandi 2009.
9
 

Slembiúrtak var tekið úr hópnum og þeir sem valdir voru, voru beðnir um að svara lista sem 

innihélt ítarlegar spurningar um flest sem viðkom doktorsmenntun þeirra og frama í 

                                                      
 
 
 
6
 Þetta eru Háskólinn í Reykjavík og Landbúnaðarháskóli Íslands, sjá samantekt á háskólum á Íslandi í Vef. 

Einföldun á vísinda- og nýsköpunarkerfinu, bls. 38 – 39. 
7
 Innan þessara talna er þó að finna fimm einstaklinga, fjórar konur og einn karl, sem útskrifuðust árið 2009 en 

dagsetning varnar er ekki kunn. Þessir fimm eru taldir með hér. Í einu tilfelli liggur kyn ekki fyrir. 
8
 Þær upplýsingar sem tiltækar eru um hvern og einn eru ekki endanlegar og fyrir kemur að eitt eða fleiri atriði 

af þeim sem hér eru talin upp vanti á listann. Við úrvinnslu gagnanna verður það tekið fram þar sem við á. 
9
 Eftir að þeir doktorar sem búa og starfa erlendis höfðu verið teknir frá heild þeirra sem á atvinnualdri voru þá 

stóðu eftir 1301 doktorar sem lentu í úrtaki könnunarinnar . Í rannsókninni er ýmist unnið með úrtak á 
íslenskum vinnumarkaði (svör úr könnun)  eða á vinnumarkaðsaldri almennt (N=1677) og fer það eftir 
umfjöllunarefni við hvorn hópinn er miðað.  
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atvinnulífinu. Svörin sem bárust og úrvinnsla þeirra eru, ásamt upplýsingum úr 1677 doktora 

þýðinu, veigamikill hluti rannsóknarinnar. Áður en gerð er ítarlegri grein fyrir 

rannsóknarniðurstöðum er nauðsynlegt að setja þær í samhengi við almenna þróun æðri 

menntunar í íslensku samfélagi síðan um aldamótin 1900. 
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2 Æðri menntun á Íslandi 

Árið 2011 fagnaði Háskóli Íslands, sem kunnugt er, aldarafmæli sínu. Fram til ársins 1911 var 

því engin stofnun hér á landi sem sinnti æðri menntun ef frá eru taldir 

embættismannaskólarnir þrír sem voru stofnaðir á rúmlega 60 ára tímabili. Sá fyrsti, 

Prestaskólinn, 1847, þá Læknaskólinn 1876 og loks Lagaskólinn 1908.
10

 Þeir piltar (og 

stúlkur)
11

 sem luku prófi frá Menntaskólanum í Reykjavík og hugðu á háskólanám var því 

framan af nauðugur einn kostur að fara utan. Vegna tengsla Íslands við Danmörku hurfu 

flestir til Kaupmannahafnar og nutu þar menntunar fyrir tilstilli herraþjóðarinnar.
12

  

Þó svo að Íslendingar hafi alltaf, í einhverjum mæli, sótt sér menntun erlendis þá var 

námið ekki með þeim hætti sem við þekkjum í dag og doktorsmenntaðir Íslendingar voru síst 

á hverju strái. Samkvæmt skrá Landsbókasafnsins um íslenska doktora var fyrsti íslenski 

doktorinn Þórður Þorláksson, síðar biskup. Hann mun hafa útskrifast með doktorspróf í 

landfræði frá háskólanum í Wittenberg í Þýskalandi árið 1666.
13

 Frá þeim tíma og fram að 

stofnun Háskóla Íslands höfðu einungis 24 Íslendingar lokið þessari æðstu gráðu. Tveir á 

sautjándu öld, þrír á átjándu öld, fimmtán á nítjándu öld og fjórir á tímabilinu frá 1900 til 17. 

júní 1911 sem er stofndagur Háskólans. Allt voru þetta karlmenn eins og tíðarandinn bauð 

upp á. Eini starfsmaður hins nýstofnaða háskóla með doktorsmenntun var rektorinn, Björn M. 

Ólsen, prófessor í íslenskri málfræði og menningarsögu.
14

  

Því fer fjarri að Háskóli Íslands, þó kominn væri á koppinn, byrjaði strax að geta af sér 

doktora í stórum stíl. Allt fram ársins 1990 var raunin sú að heimspekideild háskólans ein 

bauð upp á framhaldsnám (jafngildi meistaraprófs í íslenskum bókmenntum, íslenskri 

málfræði, sagnfræði, ensku og dönsku) en nám sem veitti réttindi til embætta tók þó lengri 

tíma en grunnnám í dag. Það var að vísu alla tíð hægt að verja doktorsritgerðir við háskólann 

að uppfylltum akademískum skilyrðum en námið var þá stundað á eigin vegum og nemendur 

                                                      
 
 
 
10

 Guðmundur Hálfdanarson, „Embættismannaskólinn 1911-1961“, bls. 32. 
11

 Það var ekki algengt að konur vermdu bekkina í Menntaskólanum í Reykjavík en þó þekktist það. Með 
tilskipun árið 1886  var þeim leyft að taka próf en ekki sitja kennslustundir. Síðar (1904) hlutu þær jafnan rétt til 
námsins á við pilta. Sjá Ártöl og áfangar í sögu íslenskra kvenna, bls. 31-34,  
12

 Guðmundur Hálfdanarson, „Embættismannaskólinn 1911-1961“, bls. 30.  
13

Vef. Landsbókasafn Íslands-Háskólabókasafn, Doktorsritgerðaskrá. 
14

 Guðmundur Hálfdanarson, „Embættismannaskólinn 1911-1961“, bls. 76.  
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komu með ritgerðir sínar tilbúnar til varnar.
15

 Páll Eggert Ólason var fyrstur til að ljúka 

doktorsprófi frá Háskóla Íslands þegar hann varði doktorsritgerð sína í sagnfræði þann 25. 

október 1919.
16

 Fram til ársins 1997 þegar fyrsti doktorinn var útskrifaður frá háskólanum 

samkvæmt nýjum reglum um skipulagt doktorsnám við stofnunina
17

 höfðu alls 73 

einstaklingar varið doktorsritgerð við skólann, þar af aðeins ein kona, Selma Jónsdóttir, í 

listfræði árið 1960. Árið 1990 hafði reglum verið breytt í þá átt að skipulagt doktorsnám var 

heimilað í einstökum kennslugreinum. Frá 1997 og fram til 2001 útskrifaði Háskóli Íslands 

þrjá til fimm doktora árlega og eftir það hefur verið nokkuð jafn stígandi í útskriftum. Tíu árið 

2004, 23 árið 2008, 32 árið 2009 og 36 árið 2010.
18

 Árið 2011 var slegið met í doktorsvörnum 

við skólann þegar 50 fræðimenn vörðu þar ritgerðir sínar.
19

  

Í allri umræðu um æðri menntun á Íslandi má ekki gleyma þeim fjölda fólks sem hefur 

sótt, og er enn að sækja, doktorsmenntun sína til annarra landa. Hér á landi er löng hefð fyrir 

því að námsmenn fari utan til að auka við kunnáttu sína. Þó mikilvægt sé að bjóða upp á öll 

stig menntunar heima fyrir þá auðgar fjölbreytnin án efa fræðasamfélagið á Íslandi og kemur 

á samböndum við vísindamenn og rannsakendur í öðrum löndum. Í því hljóta að liggja mikil 

verðmæti sem ekki má vanmeta. Enda er það svo að jafnvel þó að framboð doktorsmenntunar 

í háskólum á Íslandi sé að aukast og ásókn í það fari vaxandi (og fleiri háskólar en sá elsti 

bjóði nú upp á doktorsnám)
20

 þá hvetur æðsti yfirmaður menntamála á Íslandi 

háskólanemendur til þess að leita einnig út fyrir landsteinana og viðhalda þannig fjölbreytni 

og koma í veg fyrir einsleitni þjóðfélagsins.
21

 Hættan á því að Ísland endurheimti þetta fólk 

ekki aftur að námi loknu er þó fyrir hendi og er þar helst um að kenna fábrotnara 

rannsóknastarfi og minni möguleikum á starfsframa hér heima en erlendis en það er ekki nýtt 

vandamál.
22

 Á mynd 8: hlutfall doktorsmenntaðra sem starfa á Íslandi og erlendis eftir kyni, 

má sjá að hlutfall doktora sem ekki snýr heim að námi loknu er verulegt eða 22% karla og 

24% kvenna. Líkast til er aldrei hægt að koma alveg í veg fyrir slíkan vitsmunaleka frá 
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landinu en það er ljóst að nauðsynlegt er að styðja mun betur við rannsókna- og þróunarstarf á 

Íslandi en gert er í dag og reyna með því að gera upprunaland þessara Íslendinga meira 

aðlaðandi út frá atvinnusjónarmiði. Allt snýst þetta um endurheimt verðmæta í formi reynslu 

og þekkingar.  

2.1 Menntun kvenna 

Ótvírætt er, að konur hafa mjög sótt í sig veðrið frá því að þeim var veittur jafn réttur til náms 

á við karlmenn með lagasetningu á Alþingi árið 1911.
23

 Áður en það gerðist hafði þó fyrsta 

konan, Elínborg Jakobsen, útskrifast utanskóla frá Lærða skólanum í Reykjavík árið 1897.
24

 

Það var sex árum eftir að Ólafur Ólafsson prestur og alþingismaður lýsti þeirri skoðun sinni 

fyrir löndum sínum að konur ættu að hafa sama rétt og karlmenn til alls náms og embætta. 

Ólafi vefst ekki tunga um tönn þegar hann svarar hugsanlegum andmælendum sínum í 

fyrirlestrinum: 

„Hvað á svo sem kvennfólkið að gjöra við menntun, við meira frelsi en það hefir, 

við meiri rjettindi en það nýtur?“ Þannig spyrja svo ærið margir, og heimskan, 

einfeldnin og undrunin stendur sem geislahringur um höfuðið á þeim...“En 

kvennfólkið getur lifað án meiri menntunar, án meira frelsis, án meiri rjettinda“, 

segja þeir. Veit jeg það, Sveinki! Þær geta lifað eins og maðkurinn í moldinni, 

sem aldrei kemur upp á yfirborð jarðarinnar. Þær geta haldið áfram að vera 

maðkar mannkynsins, maðkar, sem eru troðnir undir fótunum, fyrirlitnir og 

óvirtir; þær geta haldið áfram að vera skóþurrkur karlmannanna, píslarvottar 

mannkynsins, olnbogabarn fósturjarðarinnar.
25

 

Það er ekki ofsagt að Ólafi hafi legið mikið niðri fyrir og hann kveðið fast að orði. Hann endar 

tölu sína á því að spá fyrir um framtíðina og þykist fullviss þess að í ljós muni koma „... þegar 

þetta olnbogabarn fær að njóta sín, að það er engu minni hæfileikum búið en hitt barnið, að 

það mun fá mörgu því fram komið, sem staðið hefir fyrir karlmönnunum.“
26

 

Árið 1904 var konu í fyrsta sinn leyft að hefja nám í þessum sama skóla sem þá 

nefndist Hinn almenni Menntaskóli í Reykjavík, undir sömu formerkjum og karlnemendur, 

þ.e. að bæði sitja tíma og taka próf. Þetta var Laufey Valdimarsdóttir, dóttir Bríetar 

Bjarnhéðinsdóttur, sem var eins og frægt er, ötull talsmaður aukinnar menntunar kvenna og 
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réttinda þeim til handa.
27

 Fyrsta konan til að stunda nám í Háskóla Íslands, Kristín Ólafsdóttir 

síðar læknir, var í hópi nýnema við stofnun hans árið 1911 og hún varð einnig sú fyrsta til 

ljúka námi frá skólanum árið 1917.
28

 Konur fóru hægt af stað í háskólanámi og brottfall þeirra 

var ærið fyrstu áratugina sem Háskóli Íslands starfaði enda gjarnan litið á háskólanám kvenna 

sem einskonar biðstöð eða tímabundna iðju þar til hjónabandið tæki við.
29

  

Fjöldi útskrifaðra kvenna í framhaldsnámi jókst þó hægt og bítandi alla tuttugustu 

öldina. Á menntaskólastigi náðu konur körlum í fjölda útskrifta á áttunda áratugnum,  

veturinn 1978-1979 voru útskrifaðir kvenstúdentar í fyrsta sinn fleiri en karlstúdentar eða  

53%. Upp úr 1980 skreið prósentuhlutfallið upp í og yfir 60% en á því róli hefur það verið 

síðan.
30

 Á háskólastigi hafa konur verið í meirihluta útskrifaðra úr grunnnámi síðan 1988 og 

úr meistaranámi óslitið frá árinu 1998 ef frá er talið árið 2002.
31

  

Fyrsta íslenska konan til að ljúka doktorsprófi var Björg Karítas Þorláksdóttir í 

sálfræði frá háskólanum í París árið 1926.
32

 Sú næsta, Fríða Sigurðsson varð doktor í 

bókmenntafræði árið 1938, þar á eftir Snót Leifs 1949, líka í bókmenntafræði, þá Ida 

Pétursdóttir Björnsson í grasafræði 1956 og loks áðurnefnd Selma Jónsdóttir í listfræði, 1960. 

Það er ástæða til að geta þessara brautryðjenda hér en eins og sést á mynd 1 þá hefur orðið 

gríðarleg fjölgun í hópi doktorsmenntaðra kvenna síðustu áratugi og sérstaklega hefur 

aukningin verið hröð frá aldamótunum síðustu. Á fyrsta áratug 21. aldarinnar útskrifuðust 

ekki færri en 313 konur sem doktorar en fram að árinu 2000 höfðu þær verið 250 frá upphafi. 

Það er því ljóst að miklar breytingar eru að eiga sér stað, svo næstum megi líkja við byltingu 

og sér ekki fyrir endann á henni enn. 
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Mynd 1. Fjöldi og hlutfall doktorsútskrifta skipt eftir kyni frá 1666 til 2009  

(N=2001) Aths. Kyn eins doktors er óþekkt.  

Heimild: E. Rannís, Heildarlisti doktora. 

 

2.2 Staðan í dag 

Í október 2011 voru alls 421 nemar skráðir í doktorsnám við Háskóla Íslands; 151 karl og 270 

konur.
33

 Í Háskólanum í Reykjavík voru tuttugu nemendur skráðir í doktorsnám árið 2011, 

þrettán karlar og sjö konur og tveir í Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri, einn af hvoru 

kyni.
34

 Eins og áður hefur verið vikið að og alkunna er þá eru enn margir sem sækja sínar 

gráður handan hafs og engin leið að vita fjölda þeirra sem nú stunda doktorsnám við háskóla í 

öðrum löndum. Umsóknir um námslán gefa þó ákveðna vísbendingu og námsárið 2010-2011 

bárust Lánasjóði íslenskra námsmanna 89 beiðnir vegna doktorsnáms erlendis þar sem 

lánþegar voru 48 konur og 41 karlmaður.
35

   

Ef allar tölurnar hér að ofan eru lagðar saman þá fæst heildin 532 einstaklingar skráðir 

í doktorsnám innanlands sem utan árið 2011,  206 karlar (39%) og 326 konur (61%). Eins og 

áður sagði þá eru ótaldir þeir sem hafa farið utan og þiggja ekki námslán á námstímanum en 
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hafa önnur ráð með fjármögnun náms síns. Búast má við að þeir séu vantaldir, því að 

námsstyrkir og aðstoðarstörf við rannsóknir eru algeng í doktorsnámi.  

Það er alls óvíst að allir þeir sem nú leggja stund á doktorsnám útskrifist því brottfall 

er eitthvað sem finna má á öllum skólastigum. Hlutfallstölur kynjanna yfir þá sem skráðir eru 

í doktorsnámi nú gefa þó sterklega til kynna að hlutur kvenna haldi áfram að aukast. 
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3 Aðferð og úrvinnsla könnunar 

Markmiðið með könnuninni sem Rannís lagði fyrir doktorana árið 2010 var að fá yfirsýn yfir 

það hvernig doktorsmenntaðir einstaklingar á Íslandi hafa nýtt sér menntun sína og varpa ljósi 

á það hvaða störfum þeir gegna, auk þess að fá innsýn í breytingar á stöðu doktorsmenntunar 

á síðustu árum. Könnunin bar heitið „Könnun á högum doktora“ (e. Careers of doctorate 

holders) og var framkvæmd af greiningasviði Rannís sem hluti af samstarfsverkefni á vegum 

tölfræðistofnunar UNESCO, Efnahags- og framfarastofnunar (OECD) og Hagstofu 

Evrópusambandsins (Eurostat). Könnunin var gerð samhliða í öðrum aðildarlöndum OECD í 

þeim tilgangi að ná fram alþjóðlegum samanburði og bera sumar spurningarnar þess nokkur 

merki að vera hluti stærra verkefnis þar sem miðað er við evrópskar skilgreiningar. Markmið 

OECD var að fá innsýn í hagi doktora almennt, t.d. reynslu þeirra af vinnumarkaði og frama í 

atvinnulífinu, það hvernig doktorsmenntun þeirra nýtist og hlutfall þeirra sem stunda 

rannsóknir og/eða þróunarvinnu í störfum sínum. Að auki var könnuninni ætlað að leiða í ljós 

breytingar á stöðu doktorsmenntunar sem orðið hafa á nýliðnum árum. Sambærilegar 

kannanir hafa verið gerðar í OECD-löndum í fjölda ára og hefur Rannís tvisvar sinnum tekið 

þátt fyrir hönd Íslands, fyrst árið 2006.  

Fyrir utan það að vera þátttakandi í þessu alþjóðlega verkefni hafði Rannís áhuga á að 

skoða þróun vísinda á Íslandi í sögulegu samhengi og þá ekki síst hlut kvenna innan 

fræðasviðanna. Hér verða greindar helstu breytur hópsins og leitast við að kyngreina í 

framsetningu upplýsinganna. Reynt verður að leita svara við spurningum á borð við hvort og 

þá hvernig dregið hafi saman með körlum og konum á þessu æðsta stigi menntunar og hvaða 

ástæður liggi að baki því að kvendoktorar leiti síður en karlar í opinbera styrki að útskrift 

lokinni, ef sú er raunin. 

3.1 Þátttakendur og tilhögun 

Úr heildarþýði þeirra 1301 doktora sem voru á atvinnumarkaði á Íslandi í desember 2009 var 

tekið slembiúrtak (e. simple random sampling) 601 einstaklings úr þýðinu sem fengu senda til 

sín spurningalista. Fylgibréf innihélt vefslóð og aðgangsorð og þátttakendur svöruðu 

spurningunum rafrænt. Alls bárust svör frá 360 doktorum eða 60% af úrtakinu. Í þessari 

rannsókn gefst ekki tóm til að skoða alla þætti könnunarinnar heldur voru þau atriði sem mest 

þóttu eiga erindi við rannsóknina dregin út og um þau fjallað. Hér á eftir er þó rétt að láta 

fylgja yfirlit yfir efni spurningalistans. 
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Könnuninni var skipt upp í sex kafla og undir hverjum þeirra voru átta til ellefu 

spurningar. Kaflaheiti og áherslur hvers þeirra voru eftirfarandi: 

1. Doktorsnám 

Menntastofnun, svið, heiti gráðu, viðfangsefni doktorsritgerðar, innihald og 

uppsetning náms, þ.e. hvort að námið hafi falið í sér námskeið, störf á 

rannsóknarstofu, vettvangsrannsóknir, samstarf við atvinnulíf eða annað, hvenær nám 

hófst og hvenær því lauk með gráðu, hvort námið hafi verið hlutanám eða fullt nám, í 

hvaða landi fyrri háskólagráðu (BS/BA, diplómu eða MS/MA) var lokið og hvaða 

fjármögnunarleiðir voru notaðar á meðan að doktorsnámi stóð. 

2. Fyrri rannsóknarstöður 

Staða nýdoktora á vinnumarkaði þann 1. desember 2009 (þessi kafli átti ekki við um 

þá sem voru í föstu starfi, sjálfstætt starfandi, atvinnulausir eða óvirkir á 

atvinnumarkaði), heiti, eðli, og lýsing á rannsóknarstöðu í desember 2009, vísinda- og 

tæknisvið verkefna sem unnin voru í rannsóknarstöðunni, lengd ráðningarsamnings, 

möguleikar á framlengingu ráðningar og þá hve langt fram í tímann, ástæður þess að 

staðan var þegin, hlutfall rannsókna á móti kennslu og öðrum störfum í stöðunni og 

hver var helsti fjármagnsaðili stöðunnar.  

3. Atvinna 

Staða á atvinnumarkaði 1. desember 2009 (hvort viðkomandi hafi verið í launuðu 

starfi, atvinnulaus eða óvirkur), heildartekjur árið 2009 fyrir skatta, nánari útlistun 

allra starfa sem viðkomandi innti 1. desember 2009 (hvenær viðkomandi hafði verið 

ráðinn, vinnuveitandi, staður, geiri, tegund starfs og stöðu, vinnuhlutfall og hvort 

starfið fæli í sér kennslustörf og ef svo, hlutfall þeirra), lágmarksmenntunarkröfur 

aðalstarfs, hvaða menntun aðalstarfs var æskileg, tenging aðalstarfs og doktorsgráðu, 

hvort aðalstarf hafi verið hlutastarf og ef svo hvort leitað hafi verið að fullu starfi, 

ánægjukvarði þátta varðandi aðalstarf svo sem laun, starfsöryggi, vinnuaðstæður, 

ábyrgð, félagslega stöðu, verkefni og fleira, lýsingar fyrri starfa ef viðkomandi hafði 

skipt um starf á undangengnum 10 árum. 

4. Alþjóðlegur hreyfanleiki 

Hvort viðkomandi hafi verð búsettur utan Íslands, lönd og tímabil búsetu frá janúar 

2000 til desember 2009 hjá þeim sem við átti, ástæður brottflutnings frá Íslandi á 

áðurnefndu tímabili í þeim tilfellum sem það átti við, ástæður flutnings til Íslands á 

áðurnefndu tímabili í þeim tilfellum sem það átti við, áætlaður dvalartími þeirra sem 

fluttu til Íslands á tímabilinu og hugðu á að fara brott af landinu aftur, tengsl við 

uprunaland (opinber tengslanet erlendis, tengsl við vini og kunningja í upprunalandi, 
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skipulögð tengslakerfi eins og þjálfun, samstarfsverkefni, stuðningur og fjáröflun, 

viðskiptasambönd við upprunaland, samstarf við fagfélög og/eða vísindatímarit í 

upprunalandi), hvort viðkomandi stundi rannsóknastörf með rannsóknafólki staðsettu 

erlendis, hugsanlegir flutningar frá Íslandi innan næsta árs og þá til hvaða lands auk 

ástæðna fyrir þeirri ákvörðun. 

5. Starfsreynsla 

Hvort rannsóknar- og/eða þróunarvinnu var sinnt í því starfi sem viðkomandi var í 1. 

desember 2009 og hversu hátt hlutfall heildarvinnutíma fór í slíka vinnu, ef svarið við 

þeirri spurningu var neitandi þá var spurt um ástæður þess að slík vinna var ekki innt 

af hendi í starfi 1. desember 2009 og hvort viðkomandi hafði hug á að breyta 

starfsferli í rannsóknarstarfsferil innan þriggja ára, hvort unnið hafi verið við 

rannsóknir fyrr á starfsferli, ástæður þess að valin voru störf við rannsóknir hjá þeim 

þar sem það átti við, hversu lengi viðkomandi hafði starfað við rannsóknir (aðeins þeir 

sem ekki störfuðu við rannsóknir 1. desember 2009), tími frá doktorsútskrift til fyrsta 

starfsins sem tengdist doktorsgráðunni.  

6. Persónuupplýsingar 

Kyn, fæðingarár og -staður, ríkisfang/búsetustaða á Íslandi, ríkisborgararéttur, 

hjúskaparstaða og fjöldi fólks á framfæri viðkomandi.   

Með því að greina hluta þeirra svara sem bárust í úrtakskönnuninni ásamt því að vinna 

upplýsingar úr heildarþýði þeirra doktora sem voru á vinnumarkaði í desember 2009 voru 

skoðaðar breytur, misræmi og sameiginlegir þættir þeirra Íslendinga sem stundað hafa 

doktorsnám og lokið því: hinn dæmigerði íslenski doktor stígur fram á sjónarsviðið. 
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4 Starfandi doktorar  

Af 1677 doktorsmenntuðum einstaklingum sem voru á vinnumarkaði þann 1.desember 2009 

eru 1142 karlmenn (68%) og 534 konur (32%).
36

 Meðalaldur þeirra var 50 ár (N=1677, SD= 

9,6 ár) sá yngsti 25 ára og elsti 69 ára. Hinn dæmigerði doktor á Íslandi er íslenskur 

karlmaður sem stóð á fimmtugu árið 2009. Hann nam raunvísindi í háskóla utan Íslands og 

útskrifaðist eftir 1990 þegar hann var á aldursbilinu 33-41 árs. Að meðaltali tók það hann 

fimm ár að klára doktorsnámið. Hér fer á eftir nánari skoðun á þessum hópi.  

Eins og sjá má á mynd 2 er tröppugangur í aldursdreifingu milli kynjanna mjög 

greinilegur. Hér kemur aftur berlega í ljós hve konur eru að sækja á og hlutur þeirra eykst því 

neðar sem dregur í lífaldri. Í aldurshópnum 65-69 ára eru konur einungis 22% allra doktora og 

munar 57% á kynjunum en í hópnum yngri en 35 ára eru þær 41%. 

 

 
Mynd 2. Hlutfallsleg aldursskipting doktora árið 2009, skipt eftir kyni (N=1676)  

Fjöldi er sýndur í sviga .  

Aths. Kyn eins doktors er óþekkt.  

Heimild: E. Rannís, Allir starfandi doktorar í desember 2009.  

 

Þetta er enn greinilegra þegar hlutfallið á milli doktora og nýdoktora er skoðað. Í könnun 

Rannís voru nýdoktorar skilgreindir sem þeir sem útskrifuðust á tveggja ára tímabili fyrir 

framkvæmd hennar eða 1. desember 2007 til 1. desember 2009. Í þeim hópi doktora hafa 
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 Í einu tilfelli liggur kyn ekki fyrir, torvelt getur verið að ráða í slíkt þegar um er að ræða erlend nöfn. 
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konur nauman vinning og eru 85 talsins en karlar 83. Konur er þannig 51% nýútskrifaðra. Það 

lítur því allt út fyrir að hér stefni í sömu átt og á öðrum stigum náms í menntakerfinu á Íslandi 

þar sem konur eru ráðandi þegar kemur að fjölda í útskriftum eins og áður hefur verið vikið 

að.
37

 

4.1 Fagsvið  

Þegar fagsviðin eru skoðuð og hvernig kynin raðast innan þeirra þá eru línurnar nokkuð 

skarpar. Á mynd 3 má sjá að langflestir doktoraranna eru innan raunvísinda eða 35% 

heildarinnar. Heilbrigðis- og félagsvísindi taka til sín um 20% hvort þannig að samanlagt eru 

þrír fjórðu hlutar allra starfandi doktora innan þessara þriggja sviða.  

 

 

Mynd 3. Hlutfallsleg skipting doktora eftir fagsviði, árið 2009 (N=1677).  

Heimild: E. Rannís, Allir starfandi doktorar í desember 2009.
38

 

 

Hafa ber í huga þegar þessar tölur eru skoðaðar að breyting varð á námsskipulagi í Háskóla 

Íslands þann 1. júlí 2008 þegar samrunni hans og Kennaraháskóla Íslands varð að veruleika en 

þetta getur haft áhrif á það hvernig doktorar, útskrifaðir hér á landi fyrir 2008, eru flokkaðir 

eftir fræðasviðum á doktorslista Rannís og einnig, sem síðar á við, hvernig þeir svöruðu 

spurningum í könnuninni. Þar skiptir mestu að sálfræðideild fór undir heilbrigðisvísindasvið 
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 Enn er það ekki svo að hægt sé að segja að fleiri konur útskrifist sem doktorar árlega, þetta sveiflast aðeins á 
milli ára en allt lítur út fyrir að helmingshlutfall kynjanna sé að verða staðreynd. 
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 Samkvæmt flokkun Rannís falla menntavísindi hér undir félagsvísindi. 
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en tilheyrði áður Félagsvísindasviði. Einnig voru raunvísinda- og verkfræðideild sameinaðar 

undir einu sviði og viðskipta- og hagfræðideild auk lögfræðideildar felldar inn í 

Félagsvísindasvið.
39

 

Á mynd 4 má sjá að árið 2009 voru karlar hlutfallslega fleiri innan allra fræðasviða. 

Hlutfall kvenna er lægst í landbúnaðarvísindum og verk- og tæknigreinum en hæst innan 

félagsvísinda eða 45% sem er nálægt helmingi. Þetta segir þó ekki nema hálfa söguna því ef 

að fjöldatölurnar á bak við hlutföllin eru skoðaðar þá sést að hvergi eru fleiri konur en í 

raunvísindum þó svo að þær séu einungis 27% af heildarfjölda doktora þar. Þetta sést betur á 

mynd 5 sem á eftir kemur.  

 

Mynd 4. Hlutfallsleg skipting doktora eftir fagsviði og kyni, árið 2009 (N=1676). 
Aths.: kyn er óþekkt í einu tilfelli. 

Heimild: E. Rannís, Allir starfandi doktorar í desember 2009.
40

 

 

Mynd 5 sýnir að meira en helmingur kvendoktoranna (57%) hefur lokið prófum á tveimur 

sviðum, þ.e. í raun- og félagsvísindum. Langfæstar snúa sér að landbúnaðarvísindum og verk- 

og tæknigreinum. Að raunvísindin skuli helst draga að sér konur kemur nokkuð á óvart og er 

ekki í samræmi við umræðuna um að konur leiti mun frekar í „mjúk“ vísindi en „hörð“
41

 eða 

fyrirfram gefnar forsendur í þessari rannsókn sem imprað var á í inngangi. Hinsvegar verður 

að skoða þetta í samhengi við hlutföll. Þar sem doktorar eru fjölmennastir í raunvísindum þá 

er eðlilegt að fjöldi kvendoktora sé meiri þar en á þeim sviðum sem telja færri doktora. Auk 
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straum“, bls. 25-26. 



 bls. 22 

þess eru ákveðnar greinar innan raunvísindanna sem virðast eiga frekar upp á pallborðið hjá 

konum en aðrar en að því verður vikið síðar.  

Hjá körlum er það sama upp á teningnum varðandi námsval og algengast er að þeir afli 

sér doktorsmenntunar á sviði raunvísinda eða 37%. Hlutfallsskipting þeirra á verk- og 

tæknigreinar, hugvísindi, heilbrigðisvísindi og félagsvísindi deilist hins vegar nokkuð jafnt og 

eru frá 13% upp í 17% á hverju sviði. 

 

 

Mynd 5.  Hlutfallsleg kynjaskipting doktora eftir sviðum árið 2009.  
Heimild: E. Rannís, Allir starfandi doktorar í desember 2009.

42
 

 

Á mynd 6 má skoða hlutfallsskiptingu doktora eftir sviðum, tímabilum og kyni. Enn og aftur 

er hægt að sjá framrás kvenna inn á öll svið vísindanna og er þróunin mjög skýr. Á tímabilinu 

frá 2005 til 2009 eru konur nálægt helmingi allra útskrifaðra doktora í hugvísindum og 

raunvísindum og rúmur helmingur í félagsvísindum.
43

 Ef fjöldatölur í viðauka I eru skoðaðar í 

samhengi við myndina þá sést að í félagsvísindum helst fjöldi karla sem útskrifast á tímabilinu 

1985–2009 nokkuð stöðugur á meðan að konum fjölgar og útskýrir það kippinn sem hlutfallið 

sýnir í fjölgun kvenna. Eins virðast upplýsingar um fjölda þeirra sem útskrifast í 

raunvísindum benda til þess að konum fjölgi þar hraðar en körlum. Í verkfræði og 

tæknivísindum útskrifaðist fyrsta konan af þeim sem nú eru á vinnumarkaði eftir árið 1985. 

Síðan þá  hefur að meðaltali ein kona á ári lokið doktorsprófi í þessum fræðum, eða 24 konur 

á 24 ára tímabili. Körlum fjölgaði mikið í verkfræði og tæknivísindum á áratugnum milli 
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 Aðeins einn karl og ein kona hlutu doktorsgráðu í landbúnaðarvísindum á tímabilinu svo hlutfallið kemur út 
sem 50% karlar og 50% konur en hefði allt eins getað verið 100% í hvora áttina sem er.  
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1985–1994 en fjöldi þeirra hefur síðan verið nokkuð stöðugur. Aðeins einn karl og ein kona 

hlutu doktorsgráðu í landbúnaðarvísindum á árunum 2005-2009 svo hlutfallið kemur út sem 

50% karlar og 50% konur en hefði allt eins getað verið 100% í hvora áttina sem er. 

 

Mynd 6. Hlutfallsskipting doktora eftir fagsviði og kyni, þróun yfir tíma (N=1661).  
Aths.: Fjöldatölur að baki hlutfallsprósenta má finna í viðauka I,  Í fimmtán tilfellum vantaði upplýsingar 

um einhvern þáttanna kyn, útskriftarár eða fræðasvið 

Heimild: E. Rannís, Allir starfandi doktorar í desember 2009.  
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4.2 Námið 

Þó svo að í reglum um Háskóla Íslands sé miðað við að 180 eininga doktorsnám taki 3 ár ef 

framvinda þess er með eðlilegum hætti
44

 þá leiddi könnun Rannís það í ljós að námið tók í 

flestum tilfellum talsvert lengri tíma. Það þarf raunar alls ekki að koma á óvart vegna þess að 

mjög algengt er að doktorsnemar sinni kennslu og/eða aðstoði við rannsóknir á 

námstímabilinu og stundi það því raunar sjaldnast sem fullt nám. Það sem var áhugavert er að 

það virtist heldur lengjast í námstímanum eftir því sem nær dregur deginum í dag. Fyrir 1990 

tók það doktorsnema að meðaltali 4,8 ár að ljúka námi en meðaltalið eftir 1990 hljóðar upp á 

5,9 ár. Nú er erfitt að segja til um hvað það er sem veldur en ekki er þar um að kenna innrás 

kvenna í doktorsnám því að lítill sem enginn munur er á námstíma kvenna á þessum tveim 

tímabilum sem nefnd eru hér. Karlarnir hafa hins vegar bætt við sig 1, 2 árum á því seinna. Ef 

til vill hefur aukið framboð doktorsnáms á Íslandi eitthvað með þetta að gera þar sem að 

líklegt má telja að námshlé séu algengari þegar fólk stundar nám sitt í upprunalandi auk þess 

sem ekki þarf að standa skil á háum skólagjöldum til Háskóla Íslands, öfugt við það sem 

gjarnan tíðkast erlendis.  

Löng hefð er fyrir því að Íslendingar mennti sig í útlöndum. Það var ekki fyrr en á 

síðasta áratug 20. aldar sem Háskóli Íslands tók að bjóða upp á doktorsnám eftir samhæfðum 

reglum og undir vökulu augnaráði starfsmanna stofnunarinnar en fram að því hafði aðeins 

verið hægt að leggja ritgerðir fram við skólann. Það gerðu nokkrir karlar af og til eftir því sem 

leið á öldina en aðeins ein kona, árið 1960. Þess vegna er engin kvendoktor sem menntaði sig 

á Íslandi á fyrstu þremur tímabilunum á mynd 7, eða frá 1965 – 1995. Sú sem fyrst varði 

ritgerð sína eftir nýjum reglum Háskóla Íslands gerði það árið 1997 en það ár vörðu fjórar 

konur doktorsritgerðir sínar við skólann en enginn karl. 

 Íslendingar hafa lengi sótt stíft til Norðurlanda og Norður–Ameríku
45

 í doktorsnám en 

svo virðist sem heldur sé að draga úr straumi karlmanna þangað og þeir beini sjónum sínum í 

ríkara mæli að heimaslóðum og hugsanlega Bretlandseyjum
46

 á meðan konurnar sælast enn til 

Norðurlandanna og þá sér í lagi Svíþjóðar auk þess sem þeim hefur sömuleiðis farið fjölgandi 

í námi hér heima eftir breytinguna í Háskóla Íslands árið 1997. 
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Mynd 7. Hlutfallsskipting doktora eftir kyni og því hvar doktorsmenntunar var aflað, 

þróun yfir tíma (N= 1656).  
Aths.: Fjöldatölur að baki hlutfallsprósenta má finna í viðauka II, á myndinni eru upplýsingar um 1656 

doktora. Í nítján tilfellum vantaði upplýsingar um einhvern þáttanna útskrift, land eða kyn. Í tveim 

tilfellum var um að ræða sameiginlega doktorsgráðu Háskóla  Íslands og háskóla í Frakklandi. Þessi 21 

gráða er ekki talin með á mynd.  

Heimild: E. Rannís, Allir starfandi doktorar í desember 2009. 

 

Vinsælasta landið er Bandaríkin, en alls höfðu 536 lokið doktorsprófi þaðan. Svíþjóð nýtur 

næst mestrar hylli (340) og þá Bretland (248). Af löndunum á meginlandi Evrópu virðist 

Þýskaland vera vel þokkað þar sem 75 doktorar fengu gráðu sína eða rúmlega helmingi fleiri 

en sóttu hana til Frakklands sem hreppir annað sætið. Á heildina litið er Svíþjóð ofarlega eins 
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og komið hefur fram en af öðrum Norðurlöndum er það helst að segja að til Noregs fóru 90 og 

enn héldu 86 tryggð við athvarf menntaþyrstra Íslendinga í gegnum aldirnar, Danmörku. Af 

löndum sem hér eru flokkuð undir „önnur lönd“ kemur Ástralía oftast fyrir eða sjö sinnum 

alls og Japan þar á eftir með fjóra doktora.  

Af lista þeirra doktora sem voru á atvinnumarkaði árið 2009 kemur fram að 

endurheimt doktorsmenntaðra einstaklinga af erlendri grund gæti verið betri eins og sést á 

mynd 8. Ríflega fimmtungur karldoktora (22%) og tæpur fjórðungur kvendoktora (24%) hefur 

ekki snúið heim að námi loknu heldur býr erlendis og helgar þar fyrirtækjum og stofnunum 

starfskrafta sína. Spekilekinn (e. brain drain) frá Íslandi er því umtalsverður. Allir íslensku 

doktorarnir á bak við tölur þeirra sem starfa erlendis námu fræði sín í háskólum utan Íslands 

nema ellefu karlar og sex konur. Í þessum sama hópi eru sjö einstaklingar sem lærðu hér á 

landi en eru sjálf erlendir ríkisborgarar, fimm karlar og tvær konur. Til mótvægis við þetta má 

geta þess að það eru mun fleiri erlendir ríkisborgarar í hópnum sem starfar heima eða 40 alls 

og útskýrist sennilega af því sem má kalla eðlilegt flæði fræðimanna á milli landa en sú 

staðreynd er þekkt að doktorsmenntaðir einstaklingar eru eftirsótt vinnuafl víða um heim. 

 

 

Mynd 8. Hlutfall doktorsmenntaðra sem starfa á Íslandi og erlendis eftir kyni – staðan í 

desember 2009 (N=1676).  
Aths.: Kyn eins doktors er óþekkt. 

Heimild: E. Rannís, Allir starfandi doktorar í desember 2009. 
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4.3 Starfsvettvangur og aðstæður í starfi  

Könnun Rannís leiddi í ljós að staða doktorsmenntaðra á atvinnumarkaði á Íslandi er góð en 

93% þeirra voru í föstu starfi í desember 2009. Einungis 1% karla og 2% kvenna í þessum 

hópi voru án starfs en til samanburðar var almennt atvinnuleysi á landinu þá 8,2%.
47

 3% karla 

og 5% kvenna meðal doktoranna eru óvirk á vinnumarkaði en nánari skilgreiningar þess hvað 

það fól í sér, var ekki að finna í könnuninni. Hér gæti verið um að ræða tímabundin hlé á 

störfum vegna barneigna, veikinda, örorku eða annara þátta. Aðeins lítið brot doktora er 

sjálfstætt starfandi, langstærsti hluti þeirra eru launþegar en 95% karla og 91% kvenna 

svöruðu því til. Um 90% doktora eru fastráðnir á vinnustöðum sínum. Samkvæmt þessum 

niðurstöðum bendir allt til þess að atvinnuöryggi doktora sé býsna gott og að menntun þeirra 

hafi tryggt þeim stöðuga atvinnu á tímum efnahagsþrenginga og aukins atvinnuleysis áranna  

2008-2009. Þó ber að geta þess að atvinnuleysi er almennt hlutfallslega hærra í yngstu 

aldurshópum þjóðfélagsins en meðalaldur doktoranna í úrtakinu var 50 ár eins og áður hefur 

komið fram. Könnunin leiddi enn fremur í ljós að meðal starfandi doktora voru 92% karla og 

88% kvenna í fullu starfi en hinir í hlutastarfi.  

Í könnuninni voru doktorarnir beðnir um að svara því til í hvaða atvinnugeira þeir 

störfuðu og ekki þarf að koma á óvart að tæpur helmingur þeirra starfar innan 

háskólastofnana, þó hlutfallslega fleiri konur en karlar (48% kvenna og 44% karla). Næst 

stærsti atvinnugeiri doktora er sá opinberi (utan háskólastofnana) þar sem tæp 30% doktora 

meðal beggja kynja starfa og rekur einkageirinn (utan háskólastofnana) lestina en þangað 

virðast karlmenn sækja í ögn meira mæli en konur eða 20% mót 14% kvenna. Í öðrum 

menntastofnunum störfuðu um 4% allra doktora, í sjálfseignarstofnunum 2% og 1% hökuðu 

við svarmöguleikann „annað“. 

Reynt var að grafast fyrir um það hvort starfandi doktorar á Íslandi fái vinnu við sitt 

hæfi og hvort að menntun þeirra nýtist sem skyldi í þeim störfum sem hér standa til boða, en 

starfsumhverfi rannsókna og þróunar er óneitanlegra fábrotnara hér á landi en víða annars 

staðar.
48

 Í könnuninni var spurt um það hvaða lágmarksmenntun var talin æskileg í aðalstarfi, 

og athyglisvert er að 8% doktora í hópi karla svöruðu „háskólapróf eða minna“ og virðast því 

vera að vinna talsvert niður fyrir sig í þjálfun og þekkingu, samsvarandi hlutfall fyrir 
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kvendoktora er 3%. Þó svöruðu 80% karla og 84% kvenna því til að vinna þeirra væri annað 

hvort mikið eða að hluta til tengd doktorsgráðu þeirra. Fleiri karlar (12%) virðast láta sig hafa 

það að inna af hendi störf sem tengjast náminu ekki neitt en samsvarandi hlutur kvenna er 5%.  

4.4 Starfsánægja 

Í könnun Rannís kom fram að enginn afgerandi munur er á kynjunum þegar kemur að 

almennum ánægjuþáttum innan starfs eins og sést á mynd 9. Spurningin var lögð þannig fram 

að svarendur gátu valið einn af fjórum svarmöguleikum við hvern lið: mjög ánægð/ur, frekar 

ánægð/ur, frekar óánægð/ur og mjög óánægð/ur. Myndin sýnir hlutfall þeirra sem völdu 

annaðhvort mjög ánægð/ur eða frekar ánægð/ur.   

Prósentutala ánægjugildis beggja kynja er í um og yfir 90% þegar kemur að hlutum 

eins og sjálfstæði í starfi, framlagi þeirra til samfélagsins, vitsmunalega krefjandi þátta og 

ábyrgðar. Það er fyrst þegar kemur að staðsetningu vinnustaðar sem við sjáum töluna detta 

niður fyrir 90%. Örlítið fleiri konur en karlar eru sáttar við félagslega stöðu sína en kynin eru 

nokk sammála þegar kemur að starfsöryggi og vinnuaðstæðum. Karlmenn virðast telja sig 

eiga aðeins meiri möguleika á starfsframa en konur eða sem nemur 4% og um 60% karla og 

kvenna eru ánægð með laun sín og hlunnindi þau sem starfinu fylgja. Yfir heildina litið verður 

ekki annað sagt en að doktorar séu almennt mjög ánægðir í störfum sínum eða 89% karla og 

93% kvenna. Hér vantar reyndar þætti sem gætu snúið að hugsanlegri kynjamismunun við 

ráðningar, störf eða úthlutanir styrkja almennt og því hvort og þá hvernig kynin upplifi slíkt á 

atvinnumarkaði. Það gæti verið hugmynd fyrir næstu könnun að koma því að. 

 



 bls. 29 

 

 
Mynd 9. Hlutfallsleg svör doktora við spurningunni: hversu ánægð(ur) ertu með 

eftirfarandi þætti tengda starfi þínu? Skipt eftir kyni.  
Heimild: E. Rannís, Svör úr könnun á högum doktora 2010. 

 

Til þess að skoða hvort ánægja doktora varðandi einstaka þætti atvinnu sinnar sé að einhverju 

leyti bundið við þá geira sem þeir starfa í er fróðlegt að skoða mynd númer 10, aftur er það 

hlutfall þeirra sem svöruðu mjög ánægð/ur eða frekar ánægð/ur sem eru sýnd. Þarna sést strax 

að þeir doktorar sem vinna innan einkageirans eru sáttastir allra í starfi og þá sér í lagi konur. Í 

einkageiranum eru fleiri af báðum kynjum sem eru ánægðir með laun og hlunnindi en innan 

þess opinbera og háskólanna og það sama má segja um vinnuaðstæður en það þarf ekki að 

koma mikið á óvart þar sem þeir eru síður bundnir höftum eins og kjarasamningum. Karlar í 

opinbera geiranum eru óánægðastir allra með laun sín en einungis 52% þeirra lýstu yfir 

ánægju varðandi þau. 68% kvenna í opinbera geiranum eru ánægðar með laun sín á móti 

ríflega helmingi karlmanna en þar eru þeir aftur sýnu bjartsýnni á möguleika sína varðandi 

starfsframa en konur, eða 60% á móti 50% kvenna. Í öllum geirum ríkir mikil ánægja 

varðandi ábyrgð í starfi og vitsmunalegar kröfur og þó hvað helst innan háskólanna varðandi 

það síðartalda.  
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Mynd 10. Hlutfallsleg svör doktora við spurningunni: hversu ánægð(ur) ertu með 

eftirfarandi þætti tengdu starfi þínu i? Skipt eftir starfsvettvangi og kyni.  
Heimild: E. Rannís, Svör úr könnun á högum doktora 2010. 

 

 



 bls. 31 

5 Efstu lög akademíunnar í Háskóla Íslands 

Þar sem að háskólar eru algengustu vinnustaðir doktora er freistandi að skoða hvernig 

kynjamunurinn innan fræðasamfélagsins í Háskóla Íslands lýsir sér. Á öllum sviðum skólans 

voru karlmenn ráðandi í stöðu prófessora árið 2011. Minnstur er munur kynjanna á 

Menntavísindasviði, en af 24 prófessorum sviðsins eru ellefu konur. Langmestu munaði á 

Verkfræði- og náttúruvísindasviði þar sem einungis má finna átta konur í hópi 63 karlmanna í 

prófessorstöðum.
49

 Mynd 11 virðist við fyrstu sýn segja skýra sögu. Kynin raða sér á x-ásinn 

þar sem hlutur kvenna er minnstur í virðingarmestu stöðunni og hækkar svo til hægri því 

neðar sem dregur í virðingarstiganum. Það liggur beint við að líta myndina þeim augum að 

konur séu að vinna á með hægu skriði upp á við út frá öðrum endanum. Með öðrum orðum að 

þær séu að toga sig upp í æðstu stöður til jafns á við karla.  

 

 

Mynd 11. Hlutfallsmunur kynjanna í akademískum stöðum innan Háskóla Íslands árið 

2011. 
Heimild: Vef. HÍ. Starfsmenn 2011. 

 

Þorgerður Einarsdóttir prófessor í kynjafræði við Háskóla Íslands heldur því fram að slíkar 

tilgátur eigi hvorki við rök að styðjast né rannsóknir og að slíkt gerist ekki af sjálfu sér. Því til 
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 bls. 32 

stuðnings nefnir hún að væri þetta raunin þá ætti hlutur kvenna í æðstu stöðum að vera mun 

meiri en hann er, innan sviða þar sem þær hafa lengi verið í meirihluta nemenda.
50

   

Þá er tilvalið að beina sjónum að Menntavísindasviði. Það svið fóstrar deildir fræða 

sem lengi hafa verið því marki brenndar að teljast til hefðbundinna kvennagreina eins og 

kennaradeild og uppeldis- og menntunarfræðideild. Í heildartölum brautskráninga af sviðinu 

fyrir árið 2010 sést að konur eru 84% útskrifaðra en hvergi innan sviða Háskólans er munur 

kynjanna meiri.
51

 Þegar mynd númer 12 er skoðuð sést að einmitt á því sviði er hlutur kvenna 

í akademískum stöðum með mesta móti, hvar í stöðu sem okkur ber niður. Heildarhlutfall 

kvenna meðal kennara á Menntavísindasviði er 60%
52

 en það hefur minnkað úr 63% árið 

2008
53

 sem er upphafsár sviðsins innan Háskóla Íslands. Raunar væri æskilegt að fjölga þar 

körlum meðal dósenta og lektora og þá væri þetta bara spurning um einn kvenprófessor til 

viðbótar svo fullkomnu jafnrétti væri náð. Já nema auðvitað að æðri stöður skuli endurspegla 

hlutfall þeirra sem eru á stigunum fyrir neðan en þá horfir málið öðruvísi við.  

Kenningin um hinar lekandi pípur (e. leaky pipelines) er fræðilegt hugtak sem notað er 

yfir kerfisbundið brottfall kvenna úr ýmsum greinum. Það lýsir sér í því að hluti kvenna sem 

hefur nám í þessum greinum helltist úr lestinni á milli námsstiga og skilar sér ekki inn í efri 

stöður þannig að hlutföll þeirra þar, endurspegla ekki hlutfallið á stigunum fyrir neðan í sama 

mæli og hjá körlum. Sem sagt: að framrás sú sem ferill kvenna rennur um leki í meira mæli en 

framrás karla.
54

 Það virðist hins vegar ekki vera ætlan Háskólans að bein samsvörun sé á milli 

hlutfalla nemenda sviðs og kennara þess. Í jafnréttisáætlun sem samþykkt var árið 2009 segir 

orðrétt: „Í auglýsingum á vegum Háskóla Íslands skal gæta jafnræðis og jafnrar virðingar 

kynjanna...sé starf auglýst á starfs- eða fræðasviði þar sem hallar á annað kynið skal í 

auglýsingu vekja athygli á því markmiði að jafna hlutfall kynjanna á viðkomandi 

starfsvettvangi.“
55

 Að sama skapi leggur Háskólinn áherslu á að fjölga nemendum af því kyni 

sem er í miklum minnihluta einstakra deilda með markvissum aðgerðum auk þess sem hann 

lýsir sig tilbúinn til að standa fyrir rannsóknum á ástæðum þess að körlum fjölgi ekki jafn 
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 bls. 33 

hratt og konum í skólanum og að konur hafi sig lítið í frammi þegar kemur að aðsókn í bæði 

nám og akademískar stöður innan tiltekinna deilda verkfræði- og náttúruvísindasviðs. Þar með 

hefur stofnunin tekið fram kíttið í viðleitni sinni til lagfæringar á pípunum og er það vel.  

   

 

 

Mynd 12. Hlutfall kvenna í kennarastöðum Háskóla Íslands eftir sviðum og 

akademískum stöðum.  

Heimild: Vef. HÍ. Starfsmenn 2011. 

 

Hér er ekki úr vegi að rifja upp nokkur ártöl sem hafa með sögu kvenna í stöðum innan 

Háskóla Íslands að gera. Ekki er lengra síðan en 60 ár að fyrsta konan, Ragnheiður 

Guðmundsdóttir, var ráðin til kennslu við skólann, í tannlæknadeild.
56

 Þetta var árið 1952 

þegar skólinn var rétt skriðinn á fimmtugsaldurinn. Árið 1969 var Margrét Guðmunda 

Guðnadóttir, fyrst kvenna, skipuð prófessor við skólann og var það við læknadeild.
57

 Ef enn 

er stokkið fram í tíma til ársins 1985 þá er ennþá aðeins einn kvenprófessor af 80 starfandi við 

skólann, konur eru 10% dósenta og í hópi lektora telja þær 27%.
58

 Árið 1999, eða rétt í þann 

mund sem konur eru að hefja innrás sína í doktorsnám við skólann með þeirri gríðarlegu 

fjölgun sem orðið hefur voru kvenprófessorar innan við 10%, -dósentar rösk 27% og -lektorar 
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 bls. 34 

49%.
59

 Á mynd 13 er hægt að skoða þróunina á fjölgun kvenna innan þessara þriggja 

starfsheita í Háskóla Íslands, á þrettán ára tímabili. Eins og lesa má úr myndinni þá hefur 

þróunin verið hröð ef miðað er við stutta sögu og enn er mikilla breytinga að vænta.  

 
 

 
Mynd 13. Hlutfall kynjanna í akademískum stöðum innan Háskóla Íslands á árunum 

1999-2011.  

Heimild: Vef. HÍ. Starfsmenn, 1999, 2002, 2005, 2008, 2011.  

 
Nú hefur allt þetta auðvitað ekki gerst afskiptalaust og til að mynda leiddu aðgerðir 

þeirra kvenna sem ollu vitundarvakningu hjá þjóðinni á áttunda áratugnum meðal annars til 

þess að konum fjölgaði í hópi háskólakvenna.
60

 Auk þess má öruggt telja að baráttufólki fyrir 

jafnrétti kynjanna eins og Þorgerði Einarsdóttur er um að þakka og sýnilegt er að viðleitni og 

aðgerðir skólayfirvalda í að jafna hlut kynjanna á meðal starfsfólks eru að bera einhvern 

árangur.
61

 Engu að síður hljóta þessar tölur að benda til þess að aukin sókn kvenna í nám og 
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 bls. 35 

störf innan vísinda- og fræðasamfélagsins vinni að einhverju leyti með tímanum sem á 

endanum muni leiða til þess að meiri jöfnuður skapist í æðri stöðum þess starfsvettvangs sem 

Háskóli Íslands er. Framgangskerfi háskólakennara er þannig uppbyggt að þeir sækja um 

tilfærslur í stöðum eftir því sem rannsóknastigum fjölgar og birtingar niðurstaðna aukast.
62

 

Konur eru í dag tæp 40% dósenta sem þýðir að innan einhverra ára muni hluti þeirra skila sér 

upp og í röð prófessora.  

Jafnréttisstarf innan skólans virðist vera virkt þó áherslan sé sýnu meiri á hlut kvenna, 

enda er það helst þar sem úr þarf að bæta almennt og ekki heyrast oft raddir um að á karla sé 

hallað almennt, þó vitanlega séu undantekningar á öllu.  Eftirlit, fræðsla og stöðug 

endurskoðun er til staðar
63

 og það er ekkert sem bendir til þess að jafnræðis sé ekki gætt við 

atvinnuráðningar.
64

 Loks er vert að klifa á því enn og aftur, þegar þessar tölur eru skoðaðar, 

hve stutt er síðan konur hófu að mennta sig til doktors í þeim mæli sem nú er.  
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 bls. 36 

6 Rannsóknir og þróun 

Vart þarf að minnast á gildi nýsköpunar þegar kemur að almennri hagsæld og vexti í 

vestrænum þjóðfélögum. Undanfarin ár hefur ráðamönnum íslensku þjóðarinnar verið tíðrætt 

um mikilvægi þess að efla alla nýsköpun og kannski sérstaklega eftir að efnahagshrunið átti 

sér stað árið 2008. Ein af undirstöðum nýsköpunar er öflugt rannsóknastarf og kynning eða 

miðlun á þeim niðurstöðum sem fyrir liggja eftir að ákveðinni rannsókn er lokið. Snar þáttur 

þeirra starfa sem doktorsmenntaðir einstaklingar sinna eru rannsóknir og þróun. Svör í 

könnun Rannís leiddu í ljós að 84% karla og 81% kvenna meðal doktora sinna rannsóknum 

eða annarri þróunarvinnu að einhverju marki við atvinnu sína, hlutfall kynjanna er því mjög 

jafnt.  

Þegar upplýsingarnar eru greindar niður eftir atvinnugeirum má sjá að 

háskólasamfélagið ber höfuð og herðar yfir hina hvað rannsóknavirkni varðar, sjá mynd 14. 

Samkvæmt þeim svörum sem bárust stunda hvorki meira né minna en 98% doktora af báðum 

kynjum innan háskólanna einhverjar rannsóknir og þarf ekki að koma á óvart þegar 

rannsóknaskylda kennara og sérfræðinga er höfð í huga
65

 en framgangur doktora innan 

háskólanna er bundinn við öflun rannsóknastiga og birtingar í ritrýndum tímaritum.
66

 Innan 

opinbera geirans eru það ríflega 70% doktora sem fást við rannsókna- og þróunarvinnu, þó 

talsvert færri konur. Þegar kemur að einkageiranum munar talsvert miklu á kynjunum eða 25 

prósentustigum og eru karlarnir virkari sem því nemur. Doktorar sem starfa utan þessara 

þriggja geira eru einnig virkir í rannsóknum en flokkurinn „annað“ getur hér átt við m.a. 

sjálfseignastofnanir, menntastofnanir aðrar en háskóla eða þá sem eru sjálfstætt starfandi. 
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 bls. 37 

 

 

Mynd 14. Hlutfallsleg skipting doktora sem segjast vinna við rannsóknir og/eða 

þróunarvinnu í starfi sínu, skipt eftir atvinnugeira og kyni, árið 2009.  
Heimild: E. Rannís, Svör úr könnun á högum doktora 2010. 

 

Nú getur verið mismunandi hversu stór þáttur rannsóknir eru í hverju starfi og þá skiptingu 

má skoða á mynd 15. Fæstir eyða meira en 75% af tíma sínum í starfi í rannsóknir eða um 

14% samanlagt. Karlar virðast, af þessum tölum að dæma, eyða hlutfallslega meiri tíma í 

rannsókna- og þróunarvinnu almennt en konur.  

  
Mynd 15. Hlutfallsleg svör doktora við spurningunni: Hversu mikinn hluta vinnutímans 

nýttirðu í rannsókna- og/eða þróunarvinnu að jafnaði? Skipt eftir kyni. 
Heimild: E. Rannís, Svör úr könnun á högum doktora 2010. 

 



 bls. 38 

Viljinn einn til nýsköpunar, rannsókna og þróunarstarfa, er þó ekki nóg. Rannsóknir geta 

verið gríðarlega kostnaðarsamar og þar vegur launakostnaður þyngst.
67

 Árið 2009 voru 

útgjöld til rannsókna og þróunar á Íslandi 46,5 milljarðar íslenskra króna (3,1% af vergri 

landsframleiðslu)
68

 og kemur fjármagnið frá atvinnulífinu (48,7%) opinberum framlögum 

(40,4%), sjálfseignarstofnunum (0,5%) og erlendis frá (10,3%). Opinberir fjármunir sem veitt 

er í þennan málaflokk dreifast víða en langstærsti hlutinn fer inn í æðri menntastofnanir 

(50,4%) og opinberar stofnanir (42,3%) en minna fer inn í atvinnufyrirtæki (5,1%) og 

sjálfseignarstofnanir (2,2%) enda fjármagna atvinnufyrirtækin eigin rannsóknir að stórum 

hluta sjálf (85,6%) og sjálfseignarstofnanir fá lungann af sínu rannsóknarfé erlendis frá 

(51,4%).
69

  

Menntun mannaflans skiptir vitanlega máli þegar að rannsókna- og þróunarstarfi 

kemur. Á Íslandi var 7,8% af vergri landsframleiðslu varið til menntamála árið 2007. 

Samsvarandi meðaltalshlutfall OECD ríkjanna er 5,7%. Þrátt fyrir þetta þá eyða Íslendingar 

minni hluta þeirra heildarfjármuna sem veitt er í menntun, til menntunar á háskólastigi en 

aðrar OECD þjóðir eða 15,4% heildarinnar á móti 26,3% meðaltalshlutfalls OECD ríkja. Því 

er ljóst að hér er hlutfallslega lagt meira til leikskóla-, grunnskóla-, og 

framhaldsskólamenntunar en í þeim löndum sem hér er miðað við.
70

 Engu að síður er fjöldi 

þeirra íslensku doktora sem útskrifast árlega á hröðu skriði upp á við og vera má að innan 

fárra ára verði hlutfallslegu meðaltali Norðurlandanna náð, að sú fjárfesting sem lögð er í að 

byggja upp grunnstoðir mennta á Íslandi (lægri skólastigin) skili sér í auknum fjölda 

doktorsmenntaðra einstaklinga á æðri endanum, ef svo má segja. Enda hefur Háskóli Íslands 

sett það fram í stefnumörkun sinni að  útskriftum á doktorsstigi fjölgi fyrir árið 2016 í 60–70 

árlega sem talið er hlutfallslega sambærilegt við nágrannalönd Íslands.
71

 Skólinn er á góðri 

leið með að ná fram þessu markmiði sínu en þaðan útskrifuðust 50 doktorar árið 2011.
72
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 bls. 39 

6.1 Samkeppnissjóðir 

Til eru ýmsir sjóðir sem vísindamenn geta sótt í til að styrkja rannsóknir sínar og hér verður 

lítillega gerð grein fyrir tveimur helstu samkeppnissjóðum sem Rannís hefur umsjón með. 

Þetta eru Rannsóknarsjóður og Tækniþróunarsjóður sem báðir heyra undir Vísinda- og 

Tækniráð. Samkvæmt heimasíðu Rannís er Rannsóknasjóði ætlað að treysta 

vísindarannsóknir á Íslandi, bæði grunn- og hagnýtar rannsóknir og styrkir í þeim tilgangi 

„...skilgreind rannsóknarverkefni einstaklinga, rannsóknarhópa, háskóla, rannsóknastofnana 

og fyrirtækja.“
73

 Ráðstöfun styrkja úr sjóðnum er bundin ráðgefandi mati fagráða sem skipuð 

eru af Vísinda- og tækniráði. Innan vébanda Rannsóknasjóðs eru öndvegisstyrkir sem eru 

ætlaðir í viðameiri rannsóknir og eru lengst veittir til þriggja ára og 75 milljóna króna í 

heildina svo það getur verið eftir umtalsverðum fjárhæðum að slægjast.
74

  

Talsvert mikill munur er á umsóknum í Rannsóknasjóð og úthlutunum þar sem mun 

fleiri sækja um en fá. Fyrir styrkárið 2012 bárust sjóðnum 267 umsóknir en í einungis 47 

tilfellum höfðu umsækjendur erindi sem erfiði og hlutu styrkinn sem sótt var um eða hluta 

hans. Alls var veitt tæpum 300 milljónum af þeim tæplega 1800 sem sótt var um.
75

 Svipað var 

uppi á teningnum árið 2011 þegar 37 umsóknir af 240 voru styrktar
76

 og árið 2010 þegar 47 af 

258 umsóknum voru styrktar.
77

  

Tækniþróunarsjóður er hinn stóri samkeppnissjóðurinn sem er á snærum Rannís og 

hlutverk hans er að „styðja þróunarstarf og rannsóknir á sviði tækniþróunar sem miða að 

nýsköpun í íslensku atvinnulífi“.
78

 Á bilinu 63–80% fjármagnsins sem deilt er í gegnum 

úthlutanir úr sjóðnum rennur til fyrirtækja.
79

 Veitt er úr sjóðnum tvisvar sinnum á ári og hægt 

er að sækja um þrenns konar styrki eftir því hvar fyrirtæki eða verkefni er statt: verkefnis-, 

frumherja- og brúarstyrki. Hér á það sama við og í öllum samkeppnissjóðunum að faglegt mat 

liggur til grundvallar þegar ákvarðanir eru teknar um það hverjir fá styrki og fer það nokkuð 

eftir tegund styrkja hvernig það er reiknað.
80

 Árið 2011 bárust 201 nýjar umsóknir samanlagt í 

allar þrjár styrkjategundirnar og 36 voru samþykktar eða 723 milljónir alls. Sambærilegar 
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 bls. 40 

tölur fyrir styrki árið 2010 voru 203 sóttir og 57 veittir og 2009 leit þetta út þannig að af 286 

umsóknum hlutu 81 náð fyrir augum sjóðsins.
81

 

6.1.1 Ágreiningsatriði varðandi opinber framlög til rannsókna 

Þegar gögn um samkeppnissjóðina eru skoðuð þá má vera ljóst að gagnrýnin á þá sem hefur 

verið stýrandi í orðræðu undanfarinna ára er ekki tilhæfulaus. Þar hefur hæst borið á þeim 

aðfinnslum að sjóðirnir séu bæði of veikir, þ.e. að þeir vaxi ekki að sama skapi og umsóknum 

inn í þá hefur fjölgað með víðtækari menntun og rannsóknarstarfi, og að of mikið 

rannsóknafjármagn sem veitt er af opinberu fé leki framhjá þeim. Menn vilja, margir hverjir, 

meina að of mörgum frambærilegum verkefnum sé af þessum sökum aldrei ýtt úr vör. Enn 

fremur eru uppi áhyggjur af því að faglegu mati við umsóknir og eftirliti með árangri sé 

ábótavant þegar rannsóknarfé er veitt beint til stofnana en fer ekki í gegnum samkeppnissjóði. 

Þó er óttinn við að efling samkeppnissjóða leiði af sér skert framlög til æðri menntastofnana 

ávallt nálægur og sýnist þar sitt hverjum.
82

  

Hvað fyrra atriðið varðar þá er ljóst að langtum færri fá en vilja samkvæmt tölum 

Rannís sem vitnað er í hér að ofan frá árunum 2010, 2011 og 2012. Í áhrifamati á 

Tækniþróunarsjóði
83

, framkvæmdu af Rannís, kemur fram að 75% styrkþega 

Tækniþróunarsjóðs á árunum 2004–2008 telja að verkefni hefði ekki farið af stað ef ekki 

hefði komið til styrkjarins og 86% að verkið hefði orðið minna umfangs. Af þeim sem ekki 

fengu styrkta umsókn sína sögðu 86% að það hefði frestast og 85% að það hefði orðið minna 

að umfangi. Hins vegar sögðu 82% þeirra sem ekki fengu styrk að það hefði leitt til þess að 

minni utanaðkomandi fjárstuðningur fékkst annars staðar frá.
84

 Fréttir í fjölmiðlum í maí 2012 

þess efnis að birtingum greina íslenskra fræðimanna í erlendum vísindatímaritum hefði 

fækkað milli ára 2010-2011 í fyrsta sinn síðan á áttunda áratugnum benda til þess að 
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 bls. 41 

hættulega sé farið að þrengja að umhverfi vísinda og rannsókna á Íslandi og að hér þurfi að 

grípa í taumana.
85

  

Þrátt fyrir að útgjöld til rannsókna og þróunar sem hlutfall af vergri landsframleiðslu 

sé hátt miðað við mörg lönd í Evrópu
86

 þá er ljóst að alltaf má gera betur. Af þeim 18,8 

milljörðum opinberra fjárveitinga sem veitt var til rannsókna árið 2009 runnu minna en 16% í 

gegnum farvegi samkeppnissjóða þeirra sem Rannís hefur yfir að ráða. Samkvæmt nýlegri 

skýrslu starfshóps á vegum Vísinda- og tækninefndar voru hinn hlutinn, 84%, bein framlög til 

stofnana og verkefna sem fóru ekki í gegnum faglegt mat við umsókn og þar sem ekki þurfti 

að standa skil á samhæfðu árangursmati.
87

 Þetta telur Vísinda- og tækniráð að þurfi að rétta af 

og hefur sett fram í stefnumótun, tillögur til þess að bæta úr stöðu rannsókna og nýsköpunar á 

Íslandi og laga í átt að stefnu yfirvalda í nágrannalöndum okkar með því að auka hlut 

samkeppnissjóða þegar kemur að opinberu rannsóknarfé.
88

 

 

6.2 Kynjamismunum rannsóknaumhverfis? 

Öðru hverju hefur komið upp umræða um hugsanlega kynjaskekkju þegar kemur að 

úthlutunum úr samkeppnissjóðum Rannís.
89

 Slíkt hefur talsvert verið rannsakað erlendis. Í 

greiningu Wennerås og Wold á matsferli styrkjaumsókna í sænskum samkeppnissjóði frá 

árinu 1997 kom í ljós að kvenvísindamenn urðu þar fyrir grófri mismunum og þurftu almennt 

að vera mun hæfari en karlar til þess að hljóta styrki.
90

 Í annarri erlendri rannsókn sem birt var 

árið 2007 þar sem greindar voru úthlutanir samkeppnissjóða kom í ljós að karlar áttu meiri 

möguleika á rannsóknastyrk en konur sem nam 7%.
91

  

Þegar úthlutunarsaga bæði Rannsóknasjóðs og Tækniþróunarsjóðs er skoðuð kemur í 

ljós að munurinn á kynjunum þegar kemur að fjölda styrkja sem sótt er um er talsverður. Árin 
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 bls. 42 

2004 til 2012 standa karlar samanlagt að baki 66,7% umsókna í Rannsóknasjóð en konur 

33,3%. Árin 2004, 2005, 2006, 2007 og 2010 var árangurshlutfall kvenna hærra en karla en 

árin 2008, 2009, 2011 og 2012 er árangurshlutfall karla hærra. Ef þessi níu ár eru lögð saman 

þá er árangurshlutfall karla 24,8% og kvenna 23,4%.
92

 Þegar kemur að Tækniþróunarsjóði þá 

er staða kvenna jafnvel verri þegar umsóknir eru skoðaðar. Á fjögurra ára tímabili 2008 til 

2011 voru þær verkefnisstjórar í 19% tilfella þar sem sótt er um nýja styrki, á móti 81% 

verkefnisstjórnar karla. Hins vegar fengu þær úthlutað 23% styrkjanna og árangurshlutfall 

þeirra er því 35% á meðan karlarnir mega sætta sig við 31%.
93

 Hér má geta þess að ástæða 

þess að fyrrnefndri sænskri rannsókn Wennerås og Wold var hrundið af stað var slakt 

árangurshlutfall kvenna í sjóðnum en í nokkur ár áður en rannsóknin var gerð hafði það verið 

meira en helmingi lægra en karla í þessum tiltekna samkeppnissjóði.
94

 Hér er ekki um slíkan 

geigvænlegan mun í árangri að ræða. 

Árangurshlutfall kvenna í þeim íslensku samkeppnissjóðum sem hér er rætt um hlýtur 

að teljast ásættanlegt, eða hvað? Ekki vill áðurnefnd Þorgerður Einarsdóttir prófessor í 

kynjafræði slá því föstu en hún var fengin til þess að gera samantekt fyrir Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið í tengslum við tilraunaverkefni í kynjaðri fjárlagagerð og styrki í 

vísindarannsóknum. Um leið og hún leggur áherslu á að skoða þurfi úthlutað fjármagn og 

hvernig það dreifist (því ekki eru allir styrkir jafn kjötmiklir og samtala fjölda hinna veittu 

styrkja segir ekki nema hálfa söguna) gefur hún í skyn að það sé tímaskekkja að horfa of stíft í 

mælikvarða eins og árangurshlutföll. Ef vinna eigi að kynjasamþættingu þurfi að líta til hluta 

eins og áðurnefndra upphæða og þess hvort þeir sem sækja um séu gott þversnið þeirra sem 

stunda rannsóknir almennt. Ef sú sé ekki raunin þurfi að fara ofan í saumana á kerfinu, rekja 

þá upp og kanna hvort leynist þar „...viðmið sem séu sniðin að öðru kyninu fremur en hinu, 

eða einum hópi frekar en öðrum.“
95

 Könnun Rannís bendir til þess að konur séu sannlega 

virkar í rannsóknum, nánast til jafns á við karla þó að vissulega séu karlar langtum fleiri í 

efstu þrepum akademíunnar. Hlutfallslega verja þær eilítið minni hluta tíma síns í rannsóknir 

en þær eru þarna. Að rannsaka. Svo hvar eru þær í umsóknum um rannsóknastyrki?  
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 bls. 43 

Þegar hlutföll veittra og sóttra styrkja eftir sviðum eru skoðuð og þau borin saman við 

hlutföll doktora innan einstakra fræðasviða þá kemur í ljós að úthlutanir endurspegla þann 

raunveruleika nokkuð vel. Nýjustu tölur úr Rannsóknasjóði, fyrir árið 2011, sýna að 

verkfræði, tækni- og raunvísindi tóku til sín 27% veittra styrkja, náttúru- og umhverfisvísindi 

21,6%, heilbrigðis- og lífvísindi 24,3% og félags- og hugvísindi 27%.
96

 Flokkun sviða eftir 

styrkveitingum annars vegar og starfandi doktora eftir doktoralista Rannís hins vegar skarast 

aðeins en til einföldunar er hægt að segja að í hópi tveggja fyrstu atriðanna sem talin eru upp 

(verkfræði, tækni- og raunvísindi og náttúru- og umhverfisvísindi) eru samtals 48% allra 

starfandi doktora og fengu 48,6% styrkja sem veitt var úr Rannsóknasjóði 2011. 19% 

starfandi doktora eru innan heilbrigðisvísinda og taka til sín 24,3% styrkja. Lestina reka svo 

doktorar innan félags- og hugvísinda þar sem þeir eru 33% starfandi doktora í dag en taka til 

sín 27% styrkja. Það er helst þar sem misræmið á sér stað, að heilbrigðisvísindin taki til sín 

fjármagn á kostnað félags- og hugvísinda ef þetta er hugsað út frá hlutfallstölum. 

 

6.2.1 Styrkveitingar Rannsóknasjóðs  

Til frekari glöggvunar á því hver hlutur kynjanna, hvors fyrir sig, er í samkeppnisumhverfi 

sjóða þeirra sem Rannís hefur umsýslu með þá verður einn þeirra skoðaður sérstaklega. Sá 

sjóður sem nú nefnist Rannsóknasjóður hét áður Vísindasjóður en nafnabreytingin kom til í 

uppstokkun á sjóðakerfinu sem öðlaðist gildi árið 2004 án þess þó að nokkuð væri slegið af í 

vísindalegum kröfum við matsferli umsókna. Samtímis breyttist sjóður sem áður nefndist 

Tæknisjóður í Tækniþróunarsjóð en hér verður sá fyrri athugaður nánar.  

Myndir 16 og 17 verður að skoða í samhengi en sú fyrri sýnir tölur yfir karla, hin 

seinni konur. Bláu súlurnar tákna hlutfall hvors kyns um sig af heildarfjölda starfandi doktora, 

rauðu súlurnar tákna hlutfall umsókna í Vísinda-/Rannsóknasjóð og þær grænu tákna hlutfall 

veittra styrkja. Ef lesið er í árið 1996 til dæmis þá sjáum við að það ár voru karlmenn 80% 

allra starfandi doktora á Íslandi, þeir stóðu að baki 73% umsókna í Vísindasjóð og hlutu 74% 

veittra styrkja. Á sama hátt má lesa það út úr mynd 19 að konur hafi þetta sama ár verið 20% 

allra starfandi doktora á landinu, þær áttu 27% styrkjaumsókna í sjóðinn og hlutu 26% þeirra. 
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 bls. 44 

Bláu súlurnar eru hafðar með til þess að auðveldara sé að sjá virkni þeirra starfandi doktora 

sem sóttu um styrki á þessum tíma.  

 

 

Mynd 16. Hlutfall karla af doktorum á Íslandi, sóttra og veittra styrkja í Vísinda-

/Rannsóknasjóð á árunum 1996-2011.  
Heimild: Vef. Rannís, Rannsóknasjóður 2004-2010, Konur í vísindum á Íslandi, bls. 28-29, E. Upplýsingar 

um úthlutun úr Vísindasjóði 2001-2003.  

 

  
 

Mynd 17. Hlutfall kvenna af doktorum á Íslandi, sóttra og veittra styrkja í Vísinda-

/Rannsóknasjóð á árunum 1996-2011.  
Heimild: Vef. Rannís, Rannsóknasjóður 2004-2010, Konur í vísindum á Íslandi, bls. 28-29, E. Upplýsingar 

um úthlutun úr Vísindasjóði 2001-2003.  

 

Karlar eru með hærra árangurshlutfall en konur fyrstu sex árin sem sýnd eru á myndinni eða 

frá 1996-2001 en sjáanleg breyting verður árið 2002 þegar konur eiga 36% sóttra styrkja og 

46% veittra. Einhverjar tilviljanakenndar sveiflur eru til staðar á árunum 2002-2009 en þó er 
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árangur kvenna betri varðandi hlutfall sóttra og veittra styrkja fimm ár af þessum átta. Það 

kemur nokkuð á óvart að sjá hve konur eru virkar í umsóknum framan af á tímabilinu sem hér 

er til umfjöllunar en hlutfall þeirra þar er talsvert hærra en hlutfall þeirra af starfandi 

doktorum allt fram til ársins 2005 þegar hlutfall sóttra styrkja og hlutfall kvenna af starfandi 

doktorum fer að jafnast út. 

Nú er, eins og bent hefur verið á, ekki nema hálf sagan sögð þegar gætt er að 

árangurshlutfalli og þar skipta upphæðir ekki síst máli. Þegar upphæðir þeirra styrkja 

Rannsóknasjóðs sem falla í hlut karla annars vegar og kvenna hinsvegar eru skoðaðar (mynd 

18) þá kemur í ljós að á níu ára tímabili (2004-2012) fá vísindamenn úr hópi kvenna um 30% 

heildarúthlutunarfjár að meðaltali í sinn hlut en karlar 70%. Vert er að rifja upp að konur 

standa að baki 33,3% umsókna í Rannsóknasjóð á þessu tímabili að meðaltali og karlar 

66,7%. Einhverjir gætu þá sagt að ekki væri nema sanngjarnt að úthlutunarfjárhæðir spegluðu 

það hlutfall enda er munurinn dálagleg upphæð þegar um er að ræða allt það rannsóknafé sem 

sjóðurinn hefur yfir að ráða á tæpum áratug. Best er þó að fara varlega í slíka útreikninga því 

ýmsar forsendur og upplýsingar eru ekki til staðar. Til þess að rannsaka þetta ofan í kjölinn og 

grafast nánar fyrir um hvort í raun og sann halli á konur þyrfti að skoða allar umsóknir karla 

og kvenna, líka þær sem ekki hafa hlotið brautargengi og yfir sem lengst tímabil. Athuga 

þyrfti hvort munur er á kynjunum þegar kemur að upphæðum sem sótt er um og þá t.d. hvort 

karlar eru hugsanlega gjarnir á að falast eftir hærri styrkjum og ef svo: hvers vegna? Einnig 

væri forvitnilegt að vita hvort konur láta að sér kveða í umsóknum um öndvegisstyrki en 

einungis tvær konur hlutu öndvegisstyrki á árunum 2004 til 2012. Öndvegisstyrkir eru stærstu 

styrkirnir og geta verið talsvert stór hluti af því heildarfjármagni sem úthlutað er, því munar 

miklu um þá þegar kemur að heildartölum og hlutfalli kynjanna.  Miðað við þær forsendur 

sem hér liggja fyrir virðist við fyrstu sýn að einhverju muni.  
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Mynd 18. Hlutfallstölur heildarupphæða veitt úr Rannsóknasjóði árin 2004-2012, skipt 

eftir kyni. 
Heimild: Vef. Rannsóknasjóður 2004-2010, Vef. Rannís, Úthlutun til nýrra verkefna úr Rannsóknasjóði 

2010, Vef. Rannís, Úthlutun til nýrra verkefna úr Rannsóknasjóði 2011, Vef. Rannís, Rannsóknasjóður. 

Úthlutun til nýrra verkefna 2012. 

 

Þegar hlutfall kynjanna í styrkveitingum Rannsóknasjóðs síðustu fimm ár er skoðað eftir 

fræðasviðum (mynd 19) kemur í ljós að hlutur kvenna á sviðunum skiptist svo: Í verkfræði, 

tækni- og raunvísindum fá þær að meðaltali 8% þeirrar upphæðar sem til skiptanna er,  í 

náttúru- og umhverfisvísindum 32%,  í heilbrigðisvísindum er hlutfallið 44% og í félags- og 

hugvísindum 34%.   
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Mynd 19. Hlutfall kynjanna af heildarfjárhæðum veittra styrkja Rannsóknasjóðs árin 

2008-2012, skipt eftir fræðasviðum samkvæmt flokkun Rannís.  
Heimild: Vef. Rannsóknasjóður 2004-2010, Vef. Rannís, Úthlutun til nýrra verkefna úr Rannsóknasjóði 

2010, Vef. Rannís, Úthlutun til nýrra verkefna úr Rannsóknasjóði 2011, Vef. Rannís, Rannsóknasjóður. 

Úthlutun til nýrra verkefna 2012. 

 

Ef rifjaðar eru upp tölur yfir hlutföll kvendoktora eftir fræðigreinum sem fjallað var um í fyrri 

hluta rannsóknarinnar (myndir 3 og 4) þá sést að hér skarast flokkunin eilítið. Til einföldunar 

þá má setja þetta upp sem svo að svið verkfræði, tækni- og raunvísinda auk náttúru og 

umhverfisvísinda fá um helming allra styrkja sem veitt er úr Rannsóknasjóði. Í þessum 

greinum er hlutfall doktorsmenntaðra kvenna 18% og úr sjóðum Rannís fá þær í sinn hlut 

20%. Í heilbrigðisvísindi er fjórðungi styrkja veitt, þar er hlutfall kvenna 38% og úr sjóðnum 

hljóta þær 44%. Félags- og hugvísindi fá þann fjórðung sem eftir stendur af rannsóknarfé 

sjóðsins, þar eru konur 40% en fá úthlutað 34% styrkja. 
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Hvort sem horft er á hlutföll kvenna innan vísindagreinanna eða það hvernig doktorar 

almennt, bæði karlar og konur, skiptast niður á sviðin þá er ljóst að í úthlutunum 

Rannsóknasjóðs hallar helst á félags- og hugvísindi. Innan þeirra fræða eru um 33% allra 

doktorsmenntaðra einstaklinga en einungis fjórðungi rannsóknafés er veitt í málaflokkinn. 

Það eru heilbrigðisvísindin sem helst „græða“. Þangað er úthlutað fjórðungi styrkja en 19% 

starfandi doktora eru innan þess.   

 

6.2.2 Verðlaun 

 Í þessari umræðu um hvort halli á konur í vísindalegu umhverfi rannsókna og styrkja er ekki 

úr vegi að skoða tvenn verðlaun sem veitt eru fólki innan fræðasamfélagsins. 

Hvatningaverðlaun Vísinda- og tækniráðs eru peninga- og heiðursverðlaun sem hafa verið 

veitt frá árinu 1987. Þau falla árlega í skaut ungs vísindamanns sem þykir bera af og er valið 

úr tilnefningum sem berast en þær eru frjálsar hverjum þeim sem telur sig þess umkominn að 

leggja mat á störf viðkomandi vísindamanns. Í dómnefnd eru að jafnaði fimm einstaklingar, 

allt verðlaunahafar fyrri ára.
97

 Árin 1989, 1991, 1993 og 1995 voru verðlaunin ekki veitt. Árin 

1996, 1997, 1999, 2000 og 2001 voru handhafar tveir og alls hefur því 26 vísindamönnum af 

fjölbreyttum fræðasviðum hlotnast þessi heiður, 19 karlmönnum (73%) og 7 konum (27%).
98

 

Munurinn á kynjunum er óþægilega mikill í ljósi þess að tölurnar eru í ósamræmi við hlutfall 

kvenna á meðal doktora á þeim aldri sem hér um ræðir en þær eru um 40% allra doktora yngri 

en 45 ára.  

Nýsköpunarverðlaun forseta Íslands hafa verið veitt árlega frá árinu 1996 eða sautján 

sinnum alls. Þeir sem koma til greina við úthlutun eru námsmenn sem hafa fengið styrk úr 

Nýsköpunarsjóði námsmanna til ákveðins verkefnis og skilað lokaskýrslu á réttum tíma.
99

 Þó 

svo að hér sé um að ræða nemendur í grunn- og meistaranámi þá eiga verðlaunin heima í 

þessari umfjöllun þar sem þau eru veitt nemum í vísindum sem farið hafa í gegnum faglegt 

mat við úrvinnslu umsókna sinna og úthlutun þeirra getur sent ákveðin skilaboð. Átta sinnum 

hefur verðlaunahafi verið einn en í níu skipti hafa námsmenn að baki því verkefni sem valið 

var verið tveir til fjórir. Þrisvar sinnum hefur blandaður hópur kvenna og karla staðið að baki 
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verðlaunaverkefni, fimm sinnum hefur hópur sem einungis var skipaður karlmönnum hlotið 

verðlaunin og einu sinni hópur sem eingöngu var skipaður konum. Þegar verðlaunahafi hefur 

verið einn hafa verðlaunin farið til kvenna tvisvar eða í 25% tilfella. Ef allir verðlaunahafar 

eru teknir saman (alls 33 talsins) þá er þar að finna níu konur og 24 karla eða 27% móti 73% 

karla sem er sama hlutfall og hjá verðlaunahöfum Hvatningaverðlauna Vísinda- og 

tækniráðs.
100

 Á vef Rannís eru úthlutanir styrkja úr Nýsköpunarsjóði námsmanna 

aðgengilegar fyrir árin 2009-2011 og er kynjaskipting styrkhafa þessi þrjú ár jöfn eða því sem 

næst. Konur voru 48% styrkþega árið 2009, 51% árið 2010 og 49% árið 2011.
101

 Því lítur út 

fyrir að kynin séu á sama róli þegar kemur að því að eiga möguleika á verðlaununum en það 

skal tekið fram að upplýsingar um það hversu margir styrkhafa skiluðu lokaskýrslum á réttum 

tíma eru ekki aðgengilegar.  

Eins og áður sagði þá stingur munurinn óþarflega mikið í augun. Sér í lagi þegar tekið 

er tillit til þess að hér er í báðum tilfellum um verðlaun að ræða sem veitt eru án þess að 

vísindamaðurinn (í fyrra tilvikinu) eða verkefnishöfundurinn (í því seinna) sæki sérstaklega 

um að vera tekinn til greina. Nú er þó alls óvíst að slíkt hendi ekki þegar kemur að 

Hvatningaverðlaununum og vel má vera að einhverjir tilnefni sjálfa sig en tilhugsunin er harla 

ólíkleg.  

Og hvað er það svo sem veldur þessum bagalega mun? Ekki eru konur verri 

fræðimenn en karlar. Eru rótgróin samfélagsgildi, sem sögulega séð hafa eyrnamerkt vísindin 

sem valdsvið og vettvang karlmanna enn í gildi að einhverju leyti á Íslandi? Erfitt er að segja 

til um hvort kynjahalla gætir almennt í rannsóknaumhverfi fræðanna almennt þó vissulega 

bendi fyrrtaldar verðlaunaveitingar til þess að hér sé pottur brotinn. Enn er þó rannsókna og 

tölfræðilegrar úrvinnslu þörf áður en hægt er að slá neinu föstu. Það sem við höfum eru 

heildartölur. Við vitum að konur eru 32% allra starfandi doktora og að samkvæmt könnun 

Rannís sinntu 81% þeirra rannsóknum að einhverju marki í störfum sínum. Meðaltal umsókna 

frá konum um styrki úr Rannsóknasjóði áranna 2004-2012 er 33,3% heildarinnar og 

árangurshlutfall þeirra er svipað og karla sem segir okkur að kynjahallinn tengist ekki 

úthlutunum í fjölda. Konur fá um 30% þeirra fjárhæða sem úr sjóðnum er að hafa en vel má 

vera að fyrir því liggi ástæður sem ekki eru ljósar í dag.  
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Þegar þetta er allt dregið saman þá er augljóst að færri konur en karlar sækja um styrki 

í Rannsóknasjóð enda eru þær færri innan akademíunnar. Stærstu sjóðir Rannís eru opnir, þ.e. 

verkefnisstjórar sem lokið hafa rannsóknarnámi geta sótt um í Rannsóknasjóði
102

 og um styrki 

í Tækniþróunarsjóði geta fyrirtæki, einstaklingar, rannsóknastofnanir og háskólar sótt um.
103

 

Dreifing styrkja eftir fagsviðum er ekki jöfn og gæti það að einhverju leyti ýtt undir 

kynjahalla sé hann til staðar. Þó svo áherslan sé greinilega á aukinn jöfnuð þá er útlit fyrir að 

eitthvað vanti enn upp á, sér í lagi í þeim greinum sem hæstu upphæðirnar fá. Vandinn gæti 

því fyrst og fremst legið í því að konur eru í minnihluta í þeim greinum sem mest fá af 

rannsóknafé.  
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7 Menntun og kyn 

Fyrirlestur Lawrence Summers, þá rektors Harvard-háskóla í Bandaríkjunum, í ársbyrjun 

2005 er frægur orðinn. Þar reifaði hann hugmyndir sínar um hugsanlegar skýringar á 

kvennafæð í hópi fastráðinna kennara í vísinda- og verkfræðigreinum við sumar af fremstu 

rannsókna- og háskólastofnunum Bandaríkjanna. Hann hélt því fram að þær tiltölulega fáu 

konur sem hefðu náð æðstu metorðum væru ógiftar og/eða barnlausar og að í sögulegu ljósi 

væru giftir karlmenn mun tilbúnari til þess að gefa sig alla í krefjandi störf en giftar konur. 

Auk þess sagði hann að ákveðnar rannsóknir bentu til þess að munur væri á kynjunum þegar 

kæmi að hinu örsmáa samfélagsbroti afburðagreindra einstaklinga, karlmönnum í vil. Hann 

lagði í framhaldinu til að eðlisbundinn munur karla og kvenna yrði rannsakaður frekar því of 

mikil áhersla væri lögð á félagsmótun í allri umræðu sem sneri að þessu tiltekna vandamáli.
104

 

Þó svo að einhverjir vísindamenn hafi ekki hafnað kenningum Summers alfarið þá fékk hann 

ekki mikið lof hjá fræðasamfélaginu fyrir þetta innlegg sitt í umræðuna
105

.  

Lítil ásókn kvenna í raun- og tæknigreinar er alþjóðlegur veruleiki. Það er ágætt að 

taka Bandaríki Norður-Ameríku sem dæmi en þar hefur fyrirbærið verið talsvert rannsakað. 

Þangað hafa íslenskir doktorar einnig sótt gráðu sína í meira mæli en til annara landa og þar 

eru hlutfallstölur þeirra íbúa á aldrinum 25 til 64 ára sem lokið hafa hefðbundnu háskólanámi 

(hér er átt við a.m.k. grunnnám) á svipuðu róli og á Íslandi eða 31% í Bandaríkjunum og 29% 

á Íslandi. Munurinn á milli landanna liggur í skiptingu aldurshópa þar sem stórveldið virðist 

hafa náð jafnvægi um miðja síðustu öld í háskólaútskriftum tæplega þriðjungs þjóðar sinnar. Í 

Bandaríkjunum er hlutfall háskólamenntaðra í öllum aldurshópum á bilinu 29% til 33% en 

samsvarandi hlutfall á Íslandi minnkar með hækkuðum lífaldri íbúa, allt niður í 20% í 

aldurshópnum 55 til 64 ára.
106

 Hér er þó vitaskuld bara um vísbendingar að ræða þar sem 

aðstæður eru ekki algerlega sambærilegar. Í Bandaríkjunum voru konur, árin 2008-2009, 31% 

nýútskrifaðra doktora í stærð- og tölfræði (e. mathematics and statistics), 32% í raunvísindum 
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(e. physical sciences and science technology), 22% í tölvu- og upplýsingafræði (e. computer 

and information sciences) og 22% í verkfræði (e. engineering and engineering 

technologies).
107

 Flokkun fagsviða er þarna örlítið frábrugðin íslenskri aðferð en við sjáum 

hvert stefnan liggur, hér eru hörðu vísindin í kastljósinu. En hvers vegna skyldi þetta vera 

svona? Af hverju fara færri konur í „hörðu“ vísindin?  

Þetta hefur mikið verið rannsakað enda flestir sammála um að það sé vísindunum 

alltaf til góða ef fjölbreytileiki þeirra fræðimanna sem innan þeirra starfar er sem mestur. 

Ýmsar mögulegar ástæður eru gefnar fyrir því að karlar veljist, frekar en konur í vissar 

greinar.
108

 Helst virðast fræðimenn dagsins í dag hallast að útskýringum sem hafa með 

kennsluaðferðir og námstilhögun sem höfði lítt til kvenna að gera
109

, kynjaðan þrýsting 

umhverfis sem lýsir sér helst í því að stöðluðum kynjaímyndum er haldið á lofti og skilaboð 

send og móttekin um æskileg og óæskileg viðfangsefni
110

. Einnig hefur kuldalegt andrúmsloft 

vísindanna og það að almennt séu þau karlmannleg í uppbyggingu og aðferðarfræði auk þess 

að vera allt að því kvenfjandsamleg á stundum oft verið nefnt. Því síðast talda er gjarnan 

haldið á lofti af feminískum fræðimönnum.
111

 Skortur á kvenfyrirmyndum í vísindum og 

neikvæð viðhorf kvenna til vísinda eru einnig tínd til á meðan kenningum um líffræðilegan 

mun kynjanna (sbr. Lawrence Summers hér aðeins fyrr) og skorts á fræðilegum undirbúningi 

af hendi kvenna
112

 hefur að mestu verið hafnað. Flestir hallast að því að margir samverkandi 

þættir séu hér að verki og tillögur til úrbóta eru í samræmi við það. Hér þurfi ýmislegt að 

koma til. 
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7.1 Staðlaðar kynjaímyndir og félagsmótun 

En eru hlutirnir að breytast hægt og hægt? Félagsmótun og hugmyndin um kven- og 

karllæga hegðun er eitthvað sem mótast snemma á lífsleiðinni. Er þar nærtækast að nefna 

klassískar hugmyndir samfélagsins um kyngreiningu leikfanga, lita eða hugðarefni barna, allt 

frá unga aldri.  

Fimmti bekkur barnaskóla í Frakklandi var viðfangsefni rannsóknar sem gerð var í 

þeim tilgangi að kanna hugmyndir barnanna um hvort hæfileikar karla og kvenna liggi á 

ólíkum sviðum. Hún leiddi í ljós að þátttakendur af báðum kynjum trúðu því að konur séu 

hæfari en karlar þegar kemur að lestri og bóklegum greinum (e. reading ability gender 

stereotype) og hin kynjaða staðalímynd um títtnefndar kvennagreinar sé því í fullu gildi hjá 

þessum aldurshópi. Hins vegar kom líka í ljós að ekki var teljanlegur munur hjá hvorugu 

kyninu um að karlar séu betri í stærðfræði en konur. Rannsakendur slá því þar með föstu að 

viðhorf varðandi það að tölur liggi betur fyrir karlmönnum séu að breytast en benda jafnframt 

á nauðsyn þess að rannsaka fyrirbærið frekar og að endurtaka þurfi sambærilegar rannsóknir í 

löndum utan Frakklands.
113

 Þetta rímar ágætlega við nýjustu niðurstöður úr PISA á Íslandi þar 

sem munur á kynjatengdri frammistöðu fimmtán ára drengja og stúlkna í skólum hér á landi 

er aðeins marktækur í lestri. Munur kynjanna í stærðfræði og náttúrufræði hefur minnkað 

niður í að vera ekki mælanlegur og mun ástæðan vera sú að stúlkur hafa bætt sig í þeim 

fögum en drengir staðið í stað.
114

  

Eins og sjá má er ekki einleikið að útskýra hvað það er sem veldur. Meintri fælni 

kvenna (hverjir svo sem orsakavaldar hennar eru) við stærðfræði og raungreinar verður ekki 

einni kennt um vegna þess að ef horft er til námsskráninga og útskrifta hjá Háskóla Íslands þá 

má þar sjá að konur eru fjölmennari en karlar í ýmsum raunvísindatengdum greinum. Á lista 

yfir heildarútskriftir skólans árið 2010 má sjá að innan Verkfræði- og náttúruvísindasviðs 

(sem þó er eina sviðið þar sem konur eru í minnihluta) eru þær fjölmennari bæði í 

Jarðvísindadeild (62% brautskráðra) svo og í Líf- og umhverfisvísindadeild (66% 

brautskráðra). Það er eins forvitnilegt að bera saman tvær ólíkar greinar innan annara sviða 
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sem þó eiga það sameiginlegt að vera nokk stærðfræðimiðaðar en þetta eru hagfræði annars 

vegar og sálfræði hins vegar. Konur eru 79% brautskrifaðra í sálfræði en 41% í hagfræði.
115

  

Gerðar hafa verið tilraunir í átt að því að útskýra þetta með því að vísa í að konur láti 

stjórnast, frekar en karlmenn, af almennun hugmyndum um hvaða störf teljast helst til góða 

fyrir samfélagið eða hafi með nærsamskipti og umhyggju að gera og að til þess að leiðrétta 

þetta þurfi að leggja áherslu á að betrumbæta ímyndir starfa innan t.d. verk- og tæknigreina 

þar sem konur eru í miklum minnihluta.
116

 Til mótvægis við slíkar kenningar eru aðrar sem 

beina ljósinu frá því að ástæðanna sé að leita hjá konunum sjálfum heldur stjórnist kynbundið 

val meira af átökum milli greina, orðræðu virðingar og tengdum fyrirbærum.
117

 Því hefur 

verið haldið fram að karlar hafi tilhneigingu til þess að velja sér frekar frama í greinum sem 

þykja merkilegri en aðrar og að konur leiti þá í meira mæli inn í greinar sem ekki eru jafn  hátt 

skrifaðar í „virðingaröð fræðigreinanna.“
118

 Eins og sýnt hefur verið fram á þá er enginn vafi 

á því að konur eru smám saman að sækja meira inn í það sem kallað hafa verið hörð vísindi en 

enn skortir mikið upp á að þær nái þar jöfnu hlutfalli á við karla. Tíminn einn mun leiða í ljós 

hvort aðgerðir þær sem fræðimenn leggja til munu bera árangur og að einn dag verði hlutfall 

kvenna á öllum fræðasviðum hvergi mikið undir helmingi. 

En það er í mörg horn að líta þegar kemur að menntun og fleiri áhyggjuefni sem við 

blasa en kvennafæð í ákveðnum tegundum vísinda þó ekki hljóti þau öll jafn mikla athygli. 

Til að mynda er almenn orðræða ekki mikið lituð af því að karlafæð í fjölmörgum greinum sé 

teljandi ástæða til kvíða, en sá þráður verður ekki rakinn frekar hér. Nokkur umræða hefur 

skapast í tengslum við þá þróun sem orðið hefur á námsferli karla þar sem þeim fjölgar ekki í 

sama mæli og konum í háskólanámi og eru í minnihluta útskrifaðra á öllum stigum menntunar 

nema í doktorsnámi. Þó, eins og sýnt er, eru einnig þar uppi vísbendingar um að konur muni 

ná meirihluta útskrifta á þessu æðsta stigi. 
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7.2 Minnkandi hlutfall karla þegar kemur að langskólamenntun 

Á heimasíðu OECD segir: „Áralöng viðleitni OECD ríkjanna til að binda endi á mismunun 

gegn stúlkum innan menntakerfa hefur leitt til þess að þær eru nú líklegri til þess að ljúka 

framhaldsskólamenntun en drengir og fleiri konur en karlar útskrifast úr háskólum—nú er svo 

komið að uppi eru áhyggjur um að taka þurfi til einhverra ráða til hjálpar drengjunum.“
119

 

Þetta er viðhorf sem heyrist æ oftar í íslenskum fjölmiðlum og eru fréttir af því að fjórðungur 

fimmtán ára gamalla drengja geti ekki lesið sér til gagns síst til að minnka áhyggjur 

samfélagsins af karlkyninu innan menntakerfisins.
120

 

Það verður athyglisvert að sjá hvernig Háskóli Íslands bregst við því á næstu árum að 

kynjaójafnvægið hefur snúist við meðal nemenda og konur eru nú í meirihluta á flestum 

sviðum innan skólans. Um miðjan áttunda áratuginn þegar konur voru rétt í þann mund að 

hefja sókn sína inn í stofnunina að einhverju marki voru þær einungis fjórðungur skráðra 

nemenda og fimmtungur þeirra sem brautskráðust.
121

 Í dag eru samsvarandi tölur kvenna 65% 

skráðra nemenda
122

 og 71% brautskráðra
123

 þannig að karlar eru 35% skráðra og einungis 

29% brautskráðra nemenda. Það er því ljóst að brottfall karla er meira en kvenna. Þá má 

spyrja að því hvort þetta ójafnvægi sé ekki vandamál sem þurfi að leysa fyrst að hið fyrra var 

það. Þá þarf að byrja, eins og alltaf, á grunninum. Betur þarf að huga að drengjum innan 

menntastofnana á yngstu stigum skólagöngunnar svo þeir eigi sér ríkari von um að ná upp á 

æðstu stigi menntunar, þó án þess að það verði á kostnað stúlkna. Hlúa þarf jafnt að báðum 

kynjum, hvar sem gripið er niður. Hér er e.t.v. við hæfi að vitna aftur í Ólaf Ólafsson sem lét 

eftirfarandi orð falla þegar hann, árið 1891, barðist fyrir bættri menntun kvenna:   

„Það á að koma og kemur einhvern tíma sá tími, að konur sitja hjer á 

þingmannabekkjum og taka þátt í löggjöf lands og þjóðar, að konur sitja í 

dómarasætum, boða guðsorð, gegna læknastörfum, kenna við skólana og rækja 

hver önnur störf, sem karlmennirnir nú hafa einkarjett til að hafa með höndum. 

Það á að koma og kemur einhvern tíma sá tími, að foreldrar senda engu síður 

dætur sínar en syni á menntastofnanir landsins, og það hættir að vera sjerstakt ólán 
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að vera fæddur stúlkubarn, en ekki sveinbarn, eins og því miður nú á sjer stað. Það 

á að koma og kemur einhvern tíma sá tími, að dramblætis- og stórmennskumælir 

karlmannanna verður fullur, og niðurlægingar- og ánauðartími kvennfólksins 

tekur enda.“
124

  

Konur á Íslandi hafa í dag, í orði ef ekki á borði, jafnan rétt til náms og starfa á við karlmenn. 

Ef við reifum helstu atriði sem Ólafur kemur inn á þá eru þær 71% útskrifaðra úr æðstu 

menntastofnun Íslendinga, 40% alþingismanna
125

, um 31% lækna
126

 og 28% presta í 

landinu.
127

 Enn skortir mikið upp á að jafnrétti séð náð innan dómarastéttar þar sem konur 

telja aðeins tvær af tólf hæstarétttardómurum eða 17%
128

 en hlutur þeirra er ögn nær miðju 

þegar kemur að dómurum í héraði (32%).
129

 Hlutur kvenna innan Háskólans er mjög að 

jafnast og bendir allt til þess að innan 20 ára muni konur hafa náð upp í æðstu stöður og ræðst 

það af framgangskerfinu sem til staðar er innan stéttar háskólakennara. Að endingu þá myndi 

það eflaust gleðja Ólaf að vita að forsetisráðherra, rektor Háskóla Íslands, biskup Íslands og 

Forseti Alþingis eru allt konur.  

Vissulega bera þessar tölur með sér að fullkomnu jafnrétti er ekki náð (fullkomið jafnrétti 

væri þá 50/50 hlutfallsmunur kynjanna í áhrifastöðum) og ekki gefst hér tími til að reifa 

hlutföll kvenna innan stjórna, nefnda eða æðri staða opinberrar stjórnsýslu og einkageira. Því 

er þó ekki að neita að jafnréttisvöktun er almennt til staðar í þjóðfélaginu. Allar ákvarðanir í 

opinberri stjórnsýslu eru kæranlegar og jafnréttisnefndir og –ráð eru starfandi og virk innan 

hennar. Jafnrétti er veigamikill þáttur í flestum þeim málaflokkum sem að almennri stjórn og 

innra skipulagi í þjóðfélaginu kemur og þó svo að enn eimi eftir af kynskekkju hér og hvar 

svo ekki sé minnst á almennt launamisrétti (sem vitaskuld er fráleitt) þá eru hlutirnir, ekki síst 

fyrir atbeina þeirra kvenna og karla sem hafa látið sig þessi mál skipta og barist í áratugi fyrir 

jafnrétti, á góðri leið. Á meðan það er mikilvægt að halda áfram á þeirri góðu braut og vera 

vakandi fyrir því að bæta úr því sem þarf  þá er vert að huga að því hvert karlar stefni þegar að 

menntun og langskólamenntun kemur, 29% útskriftarhlutfallið er áhyggjuefni. 
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8 Niðurstöður 

Í reglum um doktorsnám í háskólum segir að náminu sé „ætlað að veita nemendum, sem 

námið stunda, þekkingu og færni sem gerir þá hæfa til þess að stunda vísindalegar rannsóknir, 

afla nýrrar þekkingar og gegna störfum þar sem krafist er þjálfunar og færni í að beita 

vísindalegum vinnubrögðum“.
130

 Doktorsmenntun er ein af undirstöðum öflugs rannsókna- og 

þróunarstarfs sem aftur leiðir af sér nýsköpun og hagvöxt samfélaginu til góða. Það liggur í 

upphafsorðanna hljóðan að það er hverju þjóðfélagi dýrmætt að ákveðinn hluti mannafla þess 

afli sér þekkingar þeirrar og þjálfunar sem innifalin er í náminu. 

 Í ritgerð þessari hefur sjónum verið beint að þessum hópi langskólamenntaðra með 

áherslu á það að kyngreina allar upplýsingar sem aflað hefur verið. Í upphafi var farið af stað 

með því takmarki að komast að því hver staða doktorsmenntunar er á Íslandi í dag og hvað 

hefur breyst undanfarna áratugi annars vegar og hins vegar stöðu kvenna þegar kemur að 

þessu æðsta stigi menntunar og fræðasamfélagsins sem það elur af sér.  

   Hvað fyrra atriðið varðar þá verður að segjast að ástandið hlýtur að teljast harla gott. 

Þrátt fyrir efnahagsþrengingar og niðurskurð innan menntakerfisins þá útskrifast fleiri 

doktorar úr námi sínu þessi misserin en nokkru sinni fyrr og má telja líklegt að Háskóli 

Íslands nái því markmiði sínu að útskrifa 60-70 doktora árlega áður en langt um líður. Tveir 

aðrir háskólar á Íslandi, Háskólinn í Reykjavík og Landbúnaðarháskólinn hafa nú að sama 

skapi rétt til að útskrifa nemendur með doktorspróf sem enn eykur á líkur þess að fleiri feti út 

á þessa braut á næstu árum.  

Karlar eru 68% starfandi doktora á Íslandi en konur 32%. Þær eru rétt í þann mund að 

ná helmingshlutfalli doktorsútskrifta en lengi vel voru þær fámennar í þessum hópi. Mesta 

breytingin hefur orðið í fjölgun kvenna eftir árið 2000 en á fyrstu níu árum nýrrar aldar hlutu 

313 konur doktorsnafnbót. Frá því að fyrsta íslenska konan, Björg Karítas Þorláksdóttir 

menntaði sig til doktors árið 1926 og fram til 1999 voru þær alls 250.  Flestir doktorar beggja 

kynja mennta sig á sviðum raunvísinda, konur eru hlutfallslega fjölmennastar í 

félagsvísindum en karlar í landbúnaðarfræðum og verk- og tæknigreinum.  
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Íslenskir doktorar leita víða fanga þegar kemur að menntun enda stutt síðan farið var 

að bjóða upp á doktorsnám á Íslandi með skipulegum hætti og 23% þeirra búa ekki á Íslandi 

en möguleikar á starfsframa doktora virðist ekki sæta landamærum. Atvinnuöryggi doktora 

hér heima er þó ágætt og þeir virðast vera eftirsóttir í vinnu en atvinnuleysi meðal hópsins 

árið 2009 mældist lágt í könnun Rannís. Lang stærsti hluti doktoranna starfar innan 

háskólastofnana á Íslandi og almennt eru þeir sáttir í störfum sínum þar sem annars staðar en 

rúmlega 90% sögðust vera annað hvort mjög ánægðir eða frekar ánægðir þar sem þeir eru 

niðurkomnir. Rannsóknir og þróunarvinna eru stór þáttur þeirra starfa sem doktorsmenntaðir 

einstaklingar sinna. Rúm 80% koma að slíku í störfum sínum þar sem helmingur karla segjast 

helga meira en 50% vinnutíma síns í rannsóknir og 43% kvenna. 

 Seinni rannsóknarspurningin sem sneri að stöðu kvenna í efstu lögum vísindanna var 

athuguð með því að skoða hlutfall þeirra í akademíu Háskóla Íslands og hlutfallstölur í 

styrkjaumhverfi samkeppnissjóða Rannís. Konur sækja á innan háskólasamfélagsins og eru nú 

26% allra starfandi prófessora við skólann, þó er þetta mjög misjafnt eftir deildum og virðist 

að nokkru leyti haldast í hendur við fjölda þeirra á meðal nemenda viðkomandi sviða. 

Framgangskerfi kennara innan Háskóla Íslands er þannig sniðið að staða kynjanna í 

áhrifamestu stöðunum í dag segir meira um ástandið eins og það var fyrir 20-30 árum en 

hvernig það er í dag. Það er ekki óeðlilegt að það taki doktorsmenntaðan einstakling tvo 

áratugi frá útskrift að öðlast prófessorastöðu innan háskólastofnunar, kjósi hann að velja 

frama sínum þann farveg og af því leiðir að dósentar dagsins í dag eru prófessorar 

morgundagsins. Þarna er því mikilla breytinga að vænta á næstu árum og áratugum. 

  Í fljótu bragði er ekki að sjá neina afgerandi kynjaskekkju þegar úthlutanir úr 

samkeppnissjóðum Rannís eru skoðaðar. Konur eru 32% doktora, þær standa að baki 33% 

umsókna í Rannsóknasjóð og hljóta um 30% þeirra fjármuna sem útdeilt er. Árangurshlutfall 

þeirra í fjölda styrktra umsókna er mjög svipað því sem er hjá körlum eða um 23%. Hlutfall 

kvenna í efstu lögum akademíunnar endurspegla úthlutanir úr sjóðnum og í raun má segja að 

ef tekið er tillit til þess að konur telja einungis 18% doktora í þeim greinum sem taka til sín 

helming styrkja þá sé árangur þeirra nokkuð góður. %. Ef einhver kynjahalli er til staðar í 

kerfinu þá virðist hann sér ekki stað í matsferli og úthlutun samkeppnisstyrkja. Þó er 

nauðsynlegt að skoða þetta mun betur og kafa þarf af nákvæmni ofan í styrkjakerfið. 

Úthlutanir þeirra verðlaunasjóða sem teknar voru fyrir í rannsókninni benda þó til einhverrar 

slagsíðu þar sem hallar á konur ef tekið er tillit til fjöldans sem til greina kæmi við ákvörðun á 

verðlaunahöfum. Hér er frekari rannsókna þörf.  
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Viðauki 1: Fjöldi að baki hlutföllum í mynd 7. Hlutfallsleg skipting doktora eftir kyni, 

tímabili og því hvar doktorsmenntunar var aflað.  

ÍSLAND KARLAR KONUR 

1965-1974 -- -- 

1975-1984 2 -- 

1985-1994 15 -- 

1995-2004 28 17 

2005-2009 41 48 

 

NORÐURLÖND KARLAR KONUR 

1965-1974 11 1 

1975-1984 56 4 

1985-1994 128 26 

1995-2004 139 82 

2005-2009 33 44 

 

BRETLANDSEYJAR KARLAR KONUR 

1965-1974 20 -- 

1975-1984 58 14 

1985-1994 36 9 

1995-2004 38 37 

2005-2009 21 16 

 

MEGINLAND EVRÓPU KARLAR KONUR 

1965-1974 13 1 

1975-1984 21 6 

1985-1994 26 10 

1995-2004 29 17 

2005-2009 12 5 

 

NORÐUR-AMERÍKA KARLAR KONUR 

1965-1974 11 -- 

1975-1984 60 5 

1985-1994 145 59 

1995-2004 135 85 

2005-2009 39 39 

 

ANNAÐ KARLAR KONUR 

1965-1974 -- -- 

1975-1984 3 -- 

1985-1994 1 -- 

1995-2004 5 3 

2005-2009 1 1 
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Viðauki 2: Fjöldi að baki hlutföllum í mynd 6. Hlutfall doktora eftir sviðum, tímabilum og 
kyni.  

HUGVÍSINDI KARLAR KONUR 

1965-1974 8 1 

1975-1984 19 4 

1985-1994 41 17 

1995-2004 55 33 

2005-2009 16 15 

 

FÉLAGSVÍSINDI KARLAR KONUR 

1965-1974 3 -- 

1975-1984 25 3 

1985-1994 64 23 

1995-2004 66 81 

2005-2009 30 44 

 

BÚVÍSINDI KARLAR KONUR 

1965-1974 7 -- 

1975-1984 11 -- 

1985-1994 11 1 

1995-2004 4 3 

2005-2009 1 1 

 

HEILBRIGÐISVÍSINDI KARLAR KONUR 

1965-1974 5 1 

1975-1984 27 6 

1985-1994 63 12 

1995-2004 82 53 

2005-2009 22 48 

 

VERKFR.- OG TÆKNIVÍS. KARLAR KONUR 

1965-1974 5 -- 

1975-1984 21 -- 

1985-1994 46 7 

1995-2004 55 9 

2005-2009 27 8 

 

DJÖFLAVÍSINDI KARLAR KONUR 

1965-1974 27 -- 

1975-1984 98 15 

1985-1994 129 45 

1995-2004 115 56 

2005-2009 51 41 

 

 


