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Félag kvenna í atvinnurekstri og veiting 
viðurkenningar til Já 

Stuðlað að jafnrétti eða misrétti viðhaldið? 

Anna Pála Sverrisdóttir 
Elva Björk Sverrisdóttir 

Félag kvenna í atvinnurekstri (FKA) komst í fréttir í byrjun ársins 2012 þegar það 

veitti árlegar viðurkenningar til kvenna í viðskiptalífinu og fyrirtækja sem þykja hafa 

skarað fram úr í að tryggja stjórnunarhlut kvenna. Venjulega hefur viðurkenningin 

hlotið nokkra fjölmiðlaathygli og fréttir birst um hana. Árið 2012 brá svo við að ekki 

þóttu öllum fréttirnar jákvæðar. Afhending viðurkenningar til fyrirtækisins „Já“ sætti 

gagnrýni á þeim grundvelli að fyrirtækið hefði ekki stuðlað að jafnrétti í verki, heldur 

þvert á móti. Einkum byggðist gagnrýnin á því að vinnustöð á Akureyri hefði verið 

lögð niður og 19 konur þar með misst vinnuna. Auk þess voru viðskipti félagsins við 

Egil „Gillz“ Einarsson gagnrýnd með þeim rökum að hann stæði fyrir allt annað en 

jafnrétti kynja. Egill hafði verið forsíðuandlit fyrirtækisins á Símaskránni 2011 og hafði 

talsvert að segja um efnistök hennar. Forsvarskonur Já höfðu vakið sérstaka athygli 

fjölmiðla á samstarfinu. 

Markmið greinarinnar er að kanna gagnrýnina beturút frá sjónarhorni kenninga í 

kynjafræði. Ekki verður þó reynt að leggja mat á réttmæti ákvörðunar um að leggja 

niður vinnustöð á Akureyri. Áherslan verður þess í stað lögð á að greina opinbera 

umfjöllun um þá ákvörðun í ljósi viðurkenningarinnar, sem og um „Gillz-málið“. 

Meðal fyrstu spurninga sem kviknuðu var sú hvort FKA og þá sérstaklega umrædd 

afhending viðurkenningar þeirra stuðli að kynjajafnrétti í íslensku samfélagi eða 

viðhaldi misrétti. Sú spurning verður undirliggjandi í eftirfarandi umfjöllun. Margar 

leiðir mætti fara að markmiðinu en eftir skoðun á ýmsum kenningum kynjafræðinnar 

var ákveðið að áhugaverðast væri í rannsókninni að nýta hugtakið „styðjandi 

kvenleiki“, sem nýlega hefur verið kynnt til sögunnar í íslensku fræðasamfélagi. Hér á 

eftir verður gerð grein fyrir því hugtaki og fræðilegu samhengi þess. Þá verður fjallað 

stuttlega um atburðarásina kringum veitingu viðurkenninganna þetta árið. Opinber 

umfjöllun um málið verður greind og kannað hvort og þá hvernig kenningar um 

styðjandi kvenleika eigi við. Að lokum verður spurt hvaða tilgangi FKA og hin árlega 

viðurkenningaafhending þjóni. Komist er að þeirri niðurstöðu að veiting 

viðurkenningar FKA feli í sér opna gildru styðjandi kvenleika. Hún geti leitt til þess að 

viðurkenninguna fái fyrirtæki sem í rekstri sínum gengur gegn jafnrétti kynja að öðru 

leyti en því að hafa konur í stjórnunarstöðum. 

Styðjandi kvenleiki og höfðatölujafnrétti í fræðilegu samhengi 

Hugtakið „styðjandi kvenleiki“ (emphasized femininity) kom líklega fyrst til sögunnar í 

þessari íslensku þýðingu, í doktorsritgerð Gyðu Margrétar Pétursdóttur (2009). 

Hugtakið er þar, eins og svo víða annars staðar, sett fram í nánu samhengi við hugtak 

sem þýtt hefur verið sem „ráðandi karlmennska“ (hegemonic masculinity) af Gyðu 

Margréti Pétursdóttur og Þorgerði Einarsdóttur (2010). Hér á eftir verður gerð grein 

fyrir hugmyndum um styðjandi kvenleika og samspili hans við hugmyndir um 
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karlmennsku. Styðjandi kvenleiki sem hugtak spratt einmitt upphaflega úr umfjöllun 

um karlmennsku – segja má að kvenleiki hafi verið í aukahlutverki í umfjöllun 

kynjafræðanna og skortur á umfjöllun um hann tilfinnanlegur (Connell og 

Messerschmidt, 2005; Schippers, 2007). Það rímar á írónískan hátt við þá staðreynd að 

undirskipun kvenleika gagnvart karlmennsku er rauður þráður í fræðunum.  

Í þessari umfjöllun verður kvenleikinn í aðalhlutverki, þótt illmögulegt sé að 

aðgreina hann alveg frá umfjöllun um karlmennsku. Eins og greint var frá í inngangi er 

undirliggjandi sjónarmið í þessum skrifum það að kanna umfjöllun um hvort veiting 

viðurkenningar FKA til Já-kvenna hafi verið skref í átt til þess að auka kynjajafnrétti 

eða viðhalda misrétti. Gagnrýni á viðurkenninguna sneri að hinu síðarnefnda. Því 

var valin sú leið að máta umfjöllunina við kenningar um styðjandi kvenleika en 

kjarninn í styðjandi kvenleika er einmitt sá að viðhalda samfélagslegum völdum karla, 

svo sem nánar verður rakið. 

Þýðingin „styðjandi kvenleiki“ er raunar ekki bein þýðing á hugtakinu sem kallast á 

frummálinu ensku „emphasized femininity“. Það var ástralski karlmennskufræðingurinn R. 

W. Connell sem fyrst kynnti það til sögunnar árið 1987 í umfjöllun sinni um ríkjandi 

karlmennsku (Connell, 1987) en hún hefur síðar að einhverju leyti endurskoðað 

kenningu sína og viðurkennt galla, ekki síst hvað varðar samspil við kvenleika í henni 

(Connell og Messerschmidt, 2005). Í umfjöllun Connell gengur hún út frá því 

grundvallaratriði að karlmennska, kvenleiki og tengslin þar á milli snúist um tiltekna 

hugmynd sem hún telur innbyggða í þjóðfélagsgerðina: Drottnun karla yfir konum. 

Ráðandi karlmennska sé alltaf mótuð í tengslum við annars vegar undirskipaðar 

tegundir karlmennsku og hins vegar í tengslum við kvenleika (Connell, 1987). 

Styðjandi kvenleiki samkvæmt kenningagrunni Connell, hefur það aðalsmerki að 

snúast um að mæta þörfum og hagsmunum karla og er skilgreindur meðal annars út 

frá hlýðni. Þar að auki heldur hann aftur af öðrum gerðum kvenleika í samfélaginu 

(Connell, 1987). Mimi Schippers bendir á að konur sem reyni að eigna sér eiginleika 

ráðandi karlmennsku, eins og að vera harður í horn að taka eða ekki við eina fjölina 

felldur, séu látnar gjalda fyrir það og jaðarsettar þar sem lögmæti yfirráða karlmanna 

yfir konum sé sótt í það að búa yfir karlmannlegum eiginleikum sem konur megi því 

ekki hafa (Schippers, 2007). Þess háttar konur séu til að mynda kallaðar tíkur eða 

druslur.  

Tíkur og druslur ná aldrei að búa yfir ráðandi karlmennsku, þar sem þær séu konur 

og verða því alltaf undirskipaðar í krafti þeirrar staðreyndar. Þær trufla kerfið og því 

lýsir Schippers þeim með enska hugtakinu „pariah femininity“ sem Gyða Margrét 

Pétursdóttir hefur þýtt sem „mengandi kvenleika“ (2012). Gyða Margrét byggir á 

umfjöllun Schippers og lýsir mengandi kvenleika sem „[k]venleika sem álitinn er 

menga samband kvenleika og karlmennsku sem byggir á undirskipan hins 

kvenlega“ (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012).  

Vegna þess sem á eftir kemur þykir höfundum í upphafi rétt að minnast á fræðilega 

umræðu um mun á svokölluðu höfðatölujafnrétti annars vegar og efnislegu jafnrétti 

hins vegar. Höfðatölujafnrétti er hugtak sem notað er til að ná utan um þann þátt 

jafnréttismála sem snýst um að fjölga konum í áhrifastöðum eða jafna kynjahlutföll að 

öðru leyti. Þótt hér sé ekki rými fyrir djúpa umfjöllun um hugtakið er vert að minna á 

sjónarmið sem meðal annars dr. Þorgerður Einarsdóttir hefur sett fram: 

„Höfðatölujafnrétti er nauðsynleg en ekki nægjanleg forsenda fyrir efnislegu 

jafnrétti.“ (Þorgerður Einarsdóttir, 2007). Með öðrum orðum, eins og hún bendir á í 

sömu grein: „... aukin kynjavitund kemur ekki sjálfkrafa með auknum fjölda 

kvenna.“ Þorgerður skilgreinir efnislegt jafnrétti ekki sérstaklega en út frá 

umfjölluninni má ráða að þar er átt við hið síðasttalda – aukna kynjavitund eða 

skilning á ólíkri samfélagslegri stöðu kynjanna – sem er forsenda þess að jafna stöðu 

þeirra raunverulega.  
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Vissulega eru kröfur til kvenna í áhrifastöðum viðkvæmt einstigi þegar kemur að 

því að ætla að gera þær ábyrgar fyrir jafnréttisbaráttunni og spyrja má hvort höfundar 

láti hér að því liggja að gera eigi ríkari kröfur til kvenna en karla í þeim efnum. Svo er 

ekki – ábyrgðin er karla jafnt og kvenna. Hins vegar snýst baráttan um fjölgun kvenna 

í áhrifastöðum beinlínis um það að auka möguleika og raunveruleg réttindi kvenna í 

samfélaginu. Það ætti að segja sig sjálft að ef þess háttar fjölgun er slitin úr samhengi 

við kynjasjónarmið og efnislegt jafnrétti, mun jafnréttisbaráttan hlaupa á vegg. 

Umfjöllun fjölmiðla um viðurkenningar FKA árið 2012 

Þann 26. janúar 2012 veitti Félag kvenna í atvinnurekstri (FKA) árlegar viðurkenningar 

sínar til kvenna í viðskiptalífinu. Oddný Harðardóttir fjármálaráðherra afhenti við 

athöfn fjórar viðurkenningar – FKA viðurkenninguna, Hvatningarviðurkenningu 

FKA, Þakkarviðurkenningu FKA og Gæfusporið 2012. 

Vegna greiningar á umfjöllun fjölmiðla var byrjað á að leita í gagnagrunni 

Fjölmiðlavaktarinnar að öllum fréttum sem tengdust Félagi kvenna í atvinnurekstri á 

afmörkuðu tímabili. Fjölmiðlavaktin safnar saman fréttum úr stærstu fjölmiðlum 

landsins, prent-, net- og ljósvakamiðlum. Öllum fréttum sem tengdust FKA og 

viðurkenningunni var safnað saman. Leitað var að umfjöllun frá 26. janúar, daginn 

sem viðurkenning FKA var afhent og út mars. Ekki var talin þörf á að leita lengur þar 

sem síðasta umfjöllunin sem málinu tengdist birtist 17. febrúar. Þegar fréttafyrirsagnir 

voru fundnar var farið inn á miðlana sjálfa og fréttirnar opnaðar þar og greindar. Við 

greiningu var stuðst við afritun eins ljósvakahandrits, en önnur umfjöllun var 

aðgengileg á rafrænu formi. Að auki var umfjöllun um málið á vef FKA skoðuð. Þá 

voru fréttir á fréttavefnum Smugunni teknar með í greininguna. Þær fréttir voru ekki í 

gagnagrunni Fjölmiðlavaktarinnar, en Smugan fjallaði nokkuð um málið. 

Heildarfjöldi frétta og annarrar umfjöllunar um málið var ekki mikill, en má 

gróflega skipta í tvennt. Annars vegar fundust níu fréttir í helstu fréttamiðlum landsins 

um verðlaunaveitinguna sjálfa. Ellefu fréttir fundust svo um eftirmál hennar, þ.e. 

fréttir sem birtust í kjölfar gagnrýni á viðurkenninguna Gæfusporið. Eitthvað var um 

að sama fréttin birtist á tveimur stöðum eða kæmi oftar en einu sinni í sama miðli, t.d. 

frétt í kvöldfréttum útvarps og sjónvarps RÚV daginn sem viðurkenningarnar voru 

afhentar.  

Stuðst var við orðræðugreiningu þegar gögnin voru rannsökuð. Orðræðugreining 

felur í sér að rýnt er í merkingu ákveðinna orða og skoðað hvernig val á þeim kann 

mögulega að hafa ákveðinn tilgang og endurspegla ákveðnar hugmyndir og heimssýn. 

Orðræðugreining getur m.a. varpað ljósi á mótsagnir í umræðu með nákvæmri 

textarýni. Dæmi um slíkt gæti falist í því að segja að einungis sé horft til 

stjórnunarstarfa við veitingu jafnréttisviðurkenningar, en tala jafnframt um að máli 

skipti að meirihluti starfsmanna fyrirtækis sem viðurkenningu fær, séu konur, burtséð 

frá stöðu innan fyrirtækisins.  

Viðurkenningarnar afhentar  

Venjubundin Líkt og venja hefur verið var umfjöllun um viðurkenningar FKA eftir að 

þær voru afhentar. Hún birtist í flestum helstu netmiðlum, í ljósvakamiðlum og í dag- 

og vikublöðum á tímabilinu 26. janúar til 2. febrúar. Þó virðast hvorki DV né Stöð 2 

og Vísir.is hafa greint frá þeim. Segja má að fréttir af viðurkenningunum hafi verið 

fremur hefðbundnar og líklega unnar upp úr fréttatilkynningum. Í hverri frétt fyrir sig 

var sagt stuttlega frá afhendingunni og hverjar hefðu hlotið viðurkenningu. Áherslan 

var oftast á aðalviðurkenninguna. Árið 2012 hlaut Rannveig Grétarsdóttir þessa 

viðurkenningu, en hún er framkvæmdastjóri og einn eigandi hvalaskoðunarfyrirtækis.  
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Gagnrýni á Gæfuspor  

Viðurkenningin Gæfusporið 2012 varð tilefni fjölmiðlaumfjöllunar nokkrum dögum 

eftir að FKA afhenti viðurkenningar sínar. Um veitingu þessarar viðurkenningar segir 

á vef FKA í frétt frá 27. janúar 2012: 

Gæfusporið 2012 hlutu Katrín Olga Jóhannesdóttir og Sigríður Margrét 
Oddsdóttir sem fyrir rúmu ári síðan keyptu „Já.is“ í félagi við fjárfestingasjóðinn 
Auði . Þær stöllur þurftu ekki að hugsa sig tvisvar um þegar tækifæri [svo] til að 
kaupa þessa upplýsingaveitu – enda tóku þær báðar þátt í því að stofna félagið 
utan um 118 og símaskrána á sínum tíma (FKA, 2012a). 

Þann 31. janúar birtist fyrsta fréttin þar sem viðurkenningin var gagnrýnd. Þá kom 

Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri á Akureyri, fram í sjónvarpsfréttum 

Ríkisútvarpsins. Í samtali við RÚV sagðist hann fagna „því að konur hljóti 

viðurkenningu fyrir góðan árangur í fyrirtækjarekstri en þessi tiltekna viðurkenning 

komi á óvart“ (Ríkisútvarpið, 2012a). 

Eiríkur færði eftirfarandi rök fyrir máli sínu í fréttum RÚV:  

Hér á síðastliðnu ári var verið að segja upp 19 konum sem störfuðu hjá 
fyrirtækinu. Fyrirtækið lagði niður starfsstöð sína hér á Akureyri. Þannig að fyrir 
okkur eru þetta mjög sérstök skilaboð, til þeirra kvenna sem að voru starfandi 
hjá þessu fyrirtæki. 

Eiríkur nefndi jafnframt að ekki ætti aðeins að líta til stjórnenda heldur fyrirtækisins í 

heild (Ríkisútvarpið, 2012a). 

Gagnrýni bæjarstjórans beinist að þeirri ákvörðun FKA að verðlauna konur sem 

rekið hafi aðrar konur úr starfi. Spyrja má hvort hann hefði gert hið sama ef um karla 

hefði verið að ræða í forystu Já. Þá má spyrja hvort gagnrýnin hefði nokkurn tímann 

komið fram ef ekki hefði verið um að ræða vinnustað sem munaði um í bæjarfélaginu, 

óháð kyni starfsfólks. 

Hulda Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri FKA, varð til svara í fréttum RÚV, bæði 

sama dag og gagnrýnin birtist og í útvarpsfrétt daginn eftir. Hulda varði ákvörðun 

FKA m.a. með því að benda á að félagið skoðaði fyrst og fremst árangur stjórnenda 

og það það hvort fyrirtæki virki krafta kvenna í stjórnunarstöðum til jafns við karla. 

Eftirfarandi er tilvitnun í orð Huldu úr fréttum RÚV. 

Sko það sem við horfðum í í þessu tilfelli var hvaða kjark og þor þær hefðu sýnt 
stelpurnar í Já að taka yfir félag sem að þeim var mjög kært. Við erum alltaf að 
horfa í efsta lag stjórnunar og þeirra sem að þar eru og fara fyrir fé. Við erum 
ekki að líta niður í dagsdaglega stjórnun eða einstaka ákvarðanir sem eru teknar. 
Kríterían snerist ekki um það að bera saman þær ákvarðanir sem hafa verið 
teknar á milli félaga og þar með talið uppsagnir og hvort að hallaði meira á hlut 
karla eða kvenna (Ríkisútvarpið, 2012b). 

Athygli vekur hvernig Hulda talar um „stelpurnar“ sem sýni „kjark og þor“ í að taka 

yfir félag. Segja má að þessi tilvitnun spegli að mörgu leyti mikla hættu á að festast í 

gildru styðjandi kvenleika. Ef kjarkur og þor ná einvörðungu yfir það að vinna innan 

þess kerfis sem fyrir er og án tillits til þess hvort kerfið í heild sinni – hvað þá 

fyrirtækið sem um ræðir – ýtir undir kynjamisrétti, er ekki víst að mikið sé unnið í átt 

að efnislegu jafnrétti. 

Þá nefnir hún að dagleg stjórnun og einstaka ákvarðanir séu ekki skoðaðar. Í 

yfirlýsingu frá stjórn FKA sem birt var á vef félagsins 2. febrúar 2012 eru slík 

sjónarmið áréttuð en þrátt fyrir það gripið til þess að réttlæta ákvörðun um uppsagnir 

á Akureyri. Í yfirlýsingunni segir meðal annars: 
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Þegar litið er til lykilsstjórnenda félagsins kemur í ljós að 5 af 6 æðstu stjórnendum 

félagsins eru konur – og yfirgnæfandi meirihluti starfsfólks félagsins er kvenkyns. Þetta 

vóg þyngst í vali stjórnar FKA þegar kom að Gæfusporinu. 

Án þess að FKA ætli sér að blanda sér í mál er lúta að rekstri Já að öðru leyti 
finnst okkur rétt að benda á að rétt eins og flest önnur fyrirtæki landsins hefur Já 
hinsvegar orðið að grípa til ýmissa erfiðra aðgerða í hagræðingaskyni. Þar sem 
meirihluti starfsmanna eru konur liggur það einnig í hlutarins eðli að 
niðurskurðaraðgerðir hljóta að bitna á þeim. Það er alltaf sársaukafullt þegar 
rekstrarlegir hagsmunir krefjast þess að fólki sé sagt upp – og gildir þá einu 
hvort karlar eða konur verða fyrir barðinu á þeim nauðsynlegu aðgerðum. 
Ákvörðun Já um að leggja niður starfsstöð sína á Akureyri var bláköld rekstarleg 
ákvörðun og hafði ekkert með kyn starfsfólks þar að gera. 

Í 13 ár hefur félagið veitt árlegar viðurkenningar sínar; FKA viðurkenninguna, 
Þakkarviðurkenningu og Hvatningarverðlaun. Þar að auki hefur félagið 
undanfarin 6 ár veitt einu fyrirtæki eða aðila hið svokallaða Gæfuspor félagsins. 
Sú viðurkenning er veitt fyrir eitt atriði: að viðkomandi félag hafi þótt skara fram 
úr við að virkja kraft kvenna innan sinna raða. Hvorki er litið til sýnileika 
félagsins, markaðsmála eða daglegs reksturs þeirra félaga sem tilnefnd eru – 
heldur sjónum eingöngu beint að því hversu ötult félagið hefur verið í að ráða 
konur til ábyrgðastarfa (FKA, 2012b).  

Ákveðnar mótsagnir má greina í yfirlýsingu stjórnarinnar og ummælum 

framkvæmdastjóra FKA vegna veitinga viðurkenninganna. Framkvæmdastjórinn 

nefnir sérstaklega að ekki hafi verið skoðað hvort halli meira á hlut karla en kvenna 

við uppsagnir. Hins vegar tekur stjórnin fram í yfirlýsingu sinni að áhrif hafi haft að 

konur væru meirihluti starfsmanna. Hausar eru taldir en þó ekki – sem bendir til þess 

að skýra þurfi hugmyndafræðilegan grunn félagsins/viðurkenningarinnar.  

Næstu daga eftir að þessi gagnrýni bæjarstjóra Akureyrar kom fram birtist frekari 

umfjöllun um málið. Ekki er þó rétt að tala um ítarlegan fréttaflutning í þessu 

sambandi og var umræðan að mestu bundin við netmiðla. Alls fundust sjö fréttir sem 

tengdust gagnrýni bæjarstjórans. Þrjár þeirra birtust á vefritinu Smugunni, ein á mbl.is 

og þrjár á dv.is. Þrjár af þessum sjö fréttum voru um að Dominique Plédel, félagskona 

í FKA, hefði sagt sig úr félaginu vegna viðurkenningar Já. Í samtali við Smuguna sagði 

Dominique m.a: 

Þegar farið er að verðlauna tölur úr rekstraryfirliti án þess að skoða siðfræði eða 
hugmyndafræði – eingöngu vegna þess að þarna eru konur – og kalla það 
gæfuspor, þá eigum við ekki lengur samleið ... Málið með ja.is er algjörlega 
vanhugsað og ég er ekki til í að vera í félagsskap þar sem konur vilja vera eins og 
karlar og haga sér eins og karlar. Við höfum margt annað fram að færa (Smugan, 
2012). 

Hér má segja að gagnrýni Dominique beinist að því að FKA ógni ekki 

hugmyndum um ráðandi karlmennsku heldur ýti undir þær og styðji með 

viðurkenningunum. Málflutningur hennar felur í raun í sér þá gagnrýni að um sé að 

ræða skólabókardæmi um styðjandi kvenleika. Það að „vilja vera eins og karlar“ mætti 

túlka á marga vegu og spyrja má einnig hvort ekki væri rökréttara að tala um 

karlmennskueinkenni fremur en karla sem slíka. Af samhenginu má þó ráða að 

Dominique telji ekki að hér sé um að ræða megandi kvenleika þar sem konur sýna 

myndugleika og einkenni sem eignuð eru ráðandi karlmennsku; fremur að þær sýni af 

sér hlýðni við þá hegðun karla sem byggð sé á ráðandi karlmennsku og þar með 

styðjandi kvenleika.  

 



Anna Pála Sverrisdóttir og Elva Björk Sverrisdóttir 

6 
 

Gillz-málið blandast inn í 

Inn í þá gagnrýnu umfjöllun sem varð um FKA viðurkenningu til Já í ljósi uppsagna 

kvenna fléttaðist líka svonefnt Gillz-mál. Árið 2010 fékk Já Egil „Gillz“ Einarsson, 

þekktan úr líkamsræktar- og skemmtanabransanum, til að vinna með sér að símaskrá 

ársins 2011 og vera þar aðalfyrirsætan. Egill hefur verið gagnrýndur fyrir ummæli um 

íslenskar konur þar sem m.a. er lagt til að þeim verði nauðgað (Drífa Snædal, 2012). 

Fljótlega eftir að gagnrýni frá bæjarstjóra Akureyrar kom fram hófst nokkur umræða 

um viðurkenningu Já út frá tengingu fyrirtækisins við Egil. 

Svo virðist sem vefritið Smugan hafi fyrst tengt viðurkenningu Já við þessi mál. Á 

Smugunni var í frétt 1. febrúar rætt um að Já hefði bæði verið gagnrýnt fyrir að segja 

upp konum og fyrir að ráða Egil Gillz Einarsson í vinnu við að ritstýra símaskránni en 

hann hafði meðal annars vakið athygli fyrir ruddaleg ummæli um nafngreindar konur. 

(Smugan, 2012).  

Sama afstaða endurspeglast í viðtali DV við Dominique Plédel föstudaginn 3. 

febrúar. Þar hefur blaðið eftirfarandi eftir henni: „Fyrirtæki hlýtur Gæfuspor sem velur 

vafasamar auglýsingaleiðir og í rauninni hagar sér eins og karlar.“ Ekki er að sjá að 

þessi vinkill málsins hafi verið ræddur í öðrum fjölmiðlum. Þó hafði allnokkur umræða 

orðið um símaskrármálið, ekki síst eftir að Gillz var kærður fyrir nauðgun þann 1. 

desember 2011. Margir fjölmiðlar sögðu t.d frá því þegar símaskráin var fjarlægð úr 

hillum eftir að nauðgunarmálið kom upp.  

Ekki hefði þurft mikið fréttaminni til að tengja þessar tvær fréttir saman. Að þessu 

leyti má spyrja sig hvort flestir fjölmiðlar hafi sýnt af sér sömu hlýðni við ráðandi 

karlmennsku og styðjandi kvenleiki byggir á, með því að birta frétt um veitingu 

Gæfusporsins án þess að spyrja þess sem má færa rök fyrir að hefðu verið augljósar 

spurningar. Ekki hefði átt að koma á óvart þótt spurt yrði um rökin fyrir því að 

samtök kvenna verðlaunuðu fyrirtæki þrátt fyrir að það hefði nýlega gert að andliti 

sínu einstakling sem haft hefði uppi niðrandi ummæli um konur og heitingar um 

kynferðisofbeldi gegn nafngreindum konum, 1 auk þess sem nauðgunarkæra gegn 

honum var til meðferðar þegar viðurkenningin var veitt. 

Forstjóri Já mætir í viðtal 

Lokapunkturinn í umfjöllun fjölmiðla um FKA málið var svo settur í opnuviðtali 

blaðsins Lífið, sem er fylgiblað Fréttablaðsins, við Sigríði Margréti Oddsdóttur, 

forstjóra Já. Viðtalið birtist 17. febrúar 2012, um það bil tveimur vikum eftir að 

umræðan stóð sem hæst. Eftirtektarvert er hvar viðtalið við Sigríði Margréti var birt, 

en Lífið er blað sem fjallar um „lífsstíl og dægurmál“ („Leggja áherslu á jákvæðar fréttir, 

2012). Benda má á að 365 miðlar gefa reglulega út fylgirit um viðskipti, Markaðinn, en 

ekki virðist hafa þótt við hæfi að birta þessa umfjöllun þar. Í inngangi að viðtalinu við 

Sigríði Margréti er komið inn á FKA málið og þótt viðtalið sé langt er það sá hluti 

þess sem snýr að því máli sem hér er ræddur. Eftirfarandi spurning blaðsins opnar þá 

umræðu: 

Það hefur gengið á ýmsu undanfarið hjá Já. Fyrst viðurkenning FKA – sem 
margir voru ósammála þar sem þið þurftuð að segja upp konum og svo stóra 
Gillz-málið. Hver er afstaða þín í þessum málum? („Gott að vera vitur eftir á“, 
2012).  

                                                           

1  Eftirtalin ummæli mun Egill hafa birt á bloggsíðu sinni árið 2007 en færslan er nú aðgengileg á 
bloggsíðu Drífu Snædal (Drífa Snædal, 2012) sem er ein þeirra kvenna sem skrif hans snerust um. 
Um femínista skrifar hann: „… þessar dömur eru flestallar ógeðslegar auk þess að vera 
geðsjúklingar. “ Um Steinunni Valdísi Óskarsdóttur þáverandi þingkonu Samfylkingarinnar: 
„Steinunn (Valdís) er portkona … á hana dugar ekkert minna en lágmark tveir harðir…“ Um 
Kolbrúnu Halldórsdóttur, þáverandi þingmann Vinstri grænna.: „munu þessir herramenn sem 
Fréttastofan taldi upp áðan fylla hana eins og hátíðarkalkún“ 
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Eftirtektarvert er að Sigríður svarar því til að Já hafi talið það „viðurkenningu á 

góðum árangri í rekstri og því að konur hefðu haft hugrekki til þess að taka þátt í 

kaupum á fyrirtæki ...“ Hér sést að mælistika Sigríðar á viðurkenninguna virðist sú 

sama og venjulega er notuð þegar viðskiptamenn eru verðlaunaðir. Ekki er horft til 

þess hvort fyrirtækið horfi til jafnréttis kynja í almennum rekstri jafnvel þótt staða 

kvenna á þessu sviði samfélagsins sé ástæða viðurkenningarinnar. Miðað við það 

skiptir engu hvort fyrirtækið í rekstri sínum vinni gegn jafnrétti kynja en þá er innkoma 

kvenna í stjórnunarstöður ekki ógnun við ráðandi karlmennskugildi.  

Athyglisvert er að lesa það sem Sigríður segir um samstarf Já við Egil Einarsson, en 

hún segist í viðtalinu ekki vilja tengja þau mál við FKA málið. Lagt hafi verið í 

samstarfið við Egil með „ ... gott eitt að leiðarljósi. Við vildum sýna að við hefðum 

húmor og við vildum leggja áherslu á heilbrigðan lífsstíl“ (“Gott að vera vitur eftir á“, 

2012). Í ljósi útbreiddra ummæla Egils þar sem hann mælir með að tilteknum konum 

verði nauðgað virðist hér vera sterkt dæmi um hlýðni og styðjandi kvenleika. Já, sem 

er fjölmennur kvennavinnustaður, ætlar ekki að láta hanka sig á því að hafa ekki 

húmor, burtséð frá kvenfyrirlitningu sem húmorinn kann að vera litaður af.  

Viðurkenning FKA – Jafnrétti skapað eða misrétti viðhaldið?  

Hér hefur verið greind opinber umræða í kjölfar veitingar viðurkenningarinnar 

Gæfusporsins. Í opinberri umræðu höfðu spurningamerki verið sett við tvennt í 

kjölfar veitingarinnar og færð rök fyrir eða ýjað að því að Já hefði í báðum tilfellum 

unnið gegn stöðu kvenna og jafnrétti kynja. Fyrst kom fram gagnrýni af hálfu 

bæjarstjóra Akureyrar sem beindist að því að Já hefði sagt upp 19 konum á Akureyri. 

Bent hefur verið á mótsagnir í svörum FKA við gagnrýni, sem gæti gefið til kynna að 

ekki sé allskostar skýrt á nákvæmlega hvaða forsendum viðurkenningin Gæfusporið er 

veitt. Þó hefur verið gefin út sú almenna lína að Gæfusporið sé veitt óháð öðru en 

konum í efsta lagi stjórnunar, samanber tilvitnun í stjórn FKA. 

Óháð hinni einstöku ákvörðun um niðurlagningu starfsstöðvar á Akureyri, verður 

hér sett fram sú skoðun að þessi afstaða FKA sé í raun opin gildra styðjandi kvenleika. 

Hún getur leitt til þess að viðurkenningin sé veitt fyrirtæki sem ýtir undir ráðandi 

karlmennsku og gengur gegn jafnrétti kynja í rekstri sínum að öðru leyti en því að hafa 

konur í stjórnunarstöðum. Áherslan er þá á höfðatölujafnrétti en ekki efnislegt. Rifja 

má upp að eitt einkenna styðjandi kvenleika er að útiloka aðrar tegundir kvenleika. 

Með því að horfa framhjá gagnrýni frá sjónarhorni mengandi kvenleika við veitingu 

viðurkenningar FKA til fyrirtækis er einmitt hætta á að sú útilokun eigi sér stað. Hin 

seinni af tveimur ákvörðunum stjórnenda Já sem gagnrýndar voru eftir veitingu 

viðurkenningarinnar, er ákvörðun um samstarf við Egil Einarsson. Ekki hefði átt að 

fara framhjá forsvarskonum FKA, áður en viðurkenningin var afhent, að Já hafði 

fengið á sig harkalega gagnrýni í fjölmiðlum fyrir það sem í stuttu máli má segja að sé 

að ýta undir ráðandi karlmennsku. Með því að horfa framhjá þeirri gagnrýni er það 

skoðun höfunda að FKA hafi gengið beint í gildru styðjandi kvenleika. 

Áhugavert er í þessu samhengi að velta fyrir sér tilvist og markmiðum FKA 

almennt. Spyrja má hverju megi búast við af slíkum félagsskap og hvers sé sanngjarnt 

að krefjast af honum. Í 2. gr. laga félagsins segir: „Markmið félagsins er að gæta 

hagsmuna, efla samstöðu og samstarf kvenna í atvinnurekstri” (FKA, 2012c). Þótt 

markmiðslýsingin sé ekki margorð má gefa sér að augljóslega megi af henni leiða að 

ætlunin sé að efla hlut kvenna í atvinnurekstri og rjúfa þar með hluta af því glerþaki 

sem konur eru enn undir í íslensku samfélagi. Ekki þarf að fjölyrða um að þörf er á að 

unnið sé að því markmiði. Líklega hefur það áhrif í þessu samhengi hvernig FKA er 

stjórnað hverju sinni, því þarna má greina mögulega áhugaverða togstreitu milli 

mengandi og styðjandi kvenleika. Nefna má að um það leyti sem greining þessi var 
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unnin, í byrjun apríl 2012, var í gangi átak af hálfu FKA (FKA, 2012d) sem gekk út á 

að styðja við markmið löggjafar um fjölgun kvenna í stjórnum fyrirtækja en sú löggjöf 

hefur mætt töluverðri andstöðu meðal valdhafa í atvinnulífinu. Yfirskrift átaks FKA 

var „Fjölbreytnin skiptir máli“ en áhugavert er að velta fyrir sér hvað átt sé við með 

þessu og bera saman við þá línu að veita Gæfusporið án alls tillits til þess hvernig 

fyrirtækjum sé stjórnað heldur bara út frá því af hverjum.  

Ljóst er að FKA er ekki félag um jafnréttismál kynja almennt heldur einbeitir sér að 

ákveðnum hluta jafnréttisbaráttunnar þar sem enn er mikið verk óunnið við að tryggja 

hlut kvenna í viðskiptalífinu. Lágmarkskrafa hlýtur þó að vera að við veitingu 

viðurkenninga félagsins, sé ekki horft framhjá því hvort fyrirtæki sem veita á 

viðurkenningu hafi augljóslega ýtt undir samfélagsmynd þar sem kvenleiki er 

undirskipaður karlmennsku. Slíkt getur ekki annað en viðhaldið misrétti. 
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