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Útdráttur 

Áður fyrr var hlutverk kvenna fyrst og fremst að hugsa um heimilin og börnin meðan 

karlmenn voru fyrirvinnur heimilisins. Jákvæð þróun hefur átt sér stað í heiminum í 

kjölfar  jafnréttisbaráttunnar og konum varð mögulegt að stíga inn á vinnumarkaðinn. 

Störf eru oft flokkuð í karla- og kvennastörf eftir því hvort kynið er meira ríkjandi innan 

starfsgreinanna. Konur hafa reynst velja mannúðlegri störf líkt og umönnunar- og 

kennslustörf meðan karlmenn sækja frekar í verk- og iðngreinar svo dæmi séu tekin. Þó 

eru dæmi þess að einstaklingar velja  sér starf innan greina sem teljast óhefðbundnar fyrir 

kyn þeirra. Getur reynst erfitt að stíga inn á vinnumarkað þar sem viðkomandi er í 

minnihlutahópi. Óhefðbundið starfsval kynjanna hefur ekki verið mikið rannsakað 

hérlendis en þó að einhverju leyti. Höfundi lék forvitni á að skoða konur hér á landi sem 

starfa í svokölluðum karlastörfum.  

 Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða upplifun kvenna í karlastörfum og 

reynslu, og einnig hvað varð þess valdandi að þær ákváðu að starfa í karlastarfsgrein. 

Framkvæmd var rannsókn með eigindlegri aðferðafræði og tekin voru viðtöl við sex 

konur sem starfa innan karlastarfa. Markmiðið er að varpa ljósi á upplifun kvenna sem 

starfa í karlastörfum og hvaða hvatar það eru sem leiddu til ákvörðunar þeirra um þetta 

starfsval. Til rökstuðnings er litið til fyrri rannsókna á þessu viðfangsefni. Niðurstöður 

sýna að upplifun kvenna í karlastörfum er nokkuð jákvæð. Þær verða þó fyrir fordómum 

og áreitni sem dregur úr jákvæða hluta upplifunar þeirra. Þær telja sig þó vera mjög 

hamingjusamar og líða vel í starfi sínu. Hvað framtíðina varðar sjá þær sig allar fyrir sér 

áfram starfandi í sinni grein. Helstu áhrifaþættir á starfsval þeirra eru karlfyrirmyndir, 

áhugi frá táningsárum og fjölbreytileiki starfsins. Viðmælendur eru sammála um að 

kynna þurfi möguleika kvenna til starfa í karlastörfum betur. Konur í slíkum störfum 

þurfi að stíga út og sýna sig, kynna starfið fyrir stúlkum og sýna þeim að 

kvenfyrirmyndir eru til staðar innan greinanna. 



 

6 

Abstract 

In the past, women‘s role was considered to be to take care of the children and the home, 

while the men were the providers. A positive evolution has taken place in the world 

since, with increased gender equality making it possible for women to step in to the 

labour market and take an active part there.  

Occupations are often categorized into women‘s and men‘s occupations, depending on 

wich gender is predominant within that profession. Women tend to choose more humane 

work e.g. caring occupations and teaching, while men rather go for e.g. more laboursome 

occupations. However sometimes, individuals choose a profession within a occupation, 

that is untraditional for their sex. It can be hard to enter a labour market where you are in 

a minority. Untraditional career choices of men and women has not been researched 

vastly in Iceland, however to a limited extent. The author was curious to know about 

women in Iceland working in so-called men‘s jobs.  

The purpose of this research is to examine women‘s experience of working in what 

generally is considered to be men‘s jobs and the reasons for their decision to take on a 

male profession. A qualitative research was performed by interviewing six women who 

all work in men‘s jobs. The goal is to provide clarity on the experience of women in male 

professions and the factors that lead to their decision of a career choice. Previous 

research in this subject is listed for reasoning. The conclusions reveal that women‘s 

experience of working in men‘s jobs is somewhat positive. However they do experience 

prejudice and harrassment, which affects the otherwise positive experience. Nonetheless 

they consider themselves very happy and are comfortable in their occupation. Regarding 

the future they all see themselves continue to work in their profession. The primary 

influencing factors for their career choice are male rolemodels along with interest since 

teenage years and the diversity of the jobs in question. The participants agree on the 

importance of introducing the options women have of working in men‘s occupations.  

Women working in male occupations need to stand up and make themselves more 

visible, introduce and educate the jobs to young girls and show them that female 

rolemodels do indeed exist within those professions. 
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1  Inngangur  

Hinn íslenski vinnumarkaður er að ýmsu leyti frábrugðinn vinnumörkuðum í 

nágrannalöndunum. Meðal helstu einkenna hans eru smæð hans auk þess hversu 

einsleitur vinnumarkaðurinn hér er, með um 180.000 starfandi einstaklinga og að auki 

með mikla atvinnuþáttöku kvenna jafnt sem karla (Eiríkur Hilmarsson og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2009). Staðan hefur þó ekki alltaf verið svona. Hér áður fyrr var hlutverk 

kvenna fyrst og fremst að hugsa um heimilin og börnin meðan karlmennirnir voru 

fyrirvinnur heimilisins. Er því vel hægt að segja að jákvæð þróun hafi átt sér stað í 

heiminum í kjölfar jafnréttisbaráttunnar og konum varð kleift að stíga inn á 

vinnumarkaðinn. Kynjaskipting á íslenskum vinnumarkaði er mikil sem og annars staðar 

í heiminum. Náms- og starfsval einstaklinganna hefur þannig mikil áhrif á þróun 

samfélaga þar sem sýnt hefur verið fram á að munur er bæði á starfs- og námsvali milli 

kynjanna. Það er öllum einstaklingum mikilvægt að finna lífi sínu þann farveg sem 

viðkomandi nýtur sín í og hefur áhuga á. Að velja sér starfsgrein til lífsviðurværis getur 

reynst fólki nokkuð erfitt enda um eina mikilvægustu ákvörðun lífsins að ræða en allir 

þurfa á einhverjum tímapunkti að ákveða sig í hvaða starfsgrein þeir vilja starfa. 

Hugtakið um starfsval er því einkar mikilvægt innan starfsþróunarfræðanna og á það við 

um hvernig einstaklingar velja sér starf til að byggja starfsframa sinn á til framtíðar 

(Swanson og D‘Archiardi, 2005). Störf eru oft flokkuð í karla- og kvennastörf eftir því 

hvort kynið er meira ríkjandi innan starfsgreinanna. Sýnt hefur verið fram á að konur 

velja sér frekar mannúðlegri störf líkt og kennslu- og umönnunarstörf frekar en karlar, 

sem hafa fremur reynst starfa í stjórnunar, verk- og iðngreinum svo dæmi séu tekin. Þó 

eru dæmi þess að einstaklingar velji sér starfsvettvang sem er ekki innan hefðbundins 

vals kynsystkina þeirra. Hefur það oft á tíðum reynst einstaklingum erfitt að stíga inn á 

vinnumarkað þar sem þeir eru fyrir utan normið og hafa til að mynda karlkyns 

leikskólakennarar vakið eftirtekt fyrir starfsval sitt. Hefur óhefðbundið starfsval kynjanna 

ekki mikið verið rannsakað hérlendis en þó að einhverju leyti (Sif Einarsdóttir, 2005). 

Einna helst hafa rannsóknir verið gerðar á körlum í kvennastörfum, til dæmis innan 

leikskólakennara og hjúkrunarfræðinga, en minni gaumur hefur verið gefinn konum í 

karlastörfum. 
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1.1 Val á viðfangsefni 

Kveikjan að þessari rannsókn höfundar á rætur sínar að rekja til haustannar 2012 þegar 

höfundur sat námskeiðið Þættir í eigindlegri aðferðafræði. Þar átti að framkvæma 

eigindlega rannsókn og höfundur í samvinnu við annan nemanda tók fyrir karlkyns 

leikskólakennara á Íslandi í sínu verkefni. Hlutskipti kynjanna á vinnumarkaði og 

almennt hafa ætíð verið höfundi hugleikin og í janúar 2014 þegar staðið var frammi fyrir 

því að velja viðfangsefni meistararitgerðar varð höfundi hugsað til baka til þessa tíma er 

fyrrnefnd rannsókn var framkvæmd. Þótti höfundi áhugavert að kanna hinn pólinn að 

þessu sinni og skoða konur í karlastörfum. 

1.2 Markmið rannsóknar 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða upplifun kvenna í hefðbundnum karlastörfum, 

skoða reynslu þeirra í svokölluðum „karlaheimi“ og hvað varð þess valdandi að þær 

völdu að stíga inn á þessa braut sem er eins óhefðbundin og raun ber vitni fyrir konur. 

Markmið hennar er að varpa ljósi á upplifun kvenna sem starfa í karlastörfum og á hið 

óhefðbundna starfsval sem þær völdu sér.  

Til að ná fram markmiðum rannsóknarinnar leggur höfundur fram tvær 

rannsóknarspurningar: 

Hver er upplifun kvenna í svokölluðum karlastörfum? 

Hvað hvatti þær inn á þessa braut? 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Í næsta kafla hér á eftir verður viðfangsefnið sett í samhengi við fræðin. Í 

aðferðafræðikaflanum þar á eftir verður farið yfir rannsóknaraðferðina sem er notuð við 

rannsókn þessa og val á þeirri aðferð rökstutt. Einnig verður útlistað hvernig val á 

þátttakendum fór fram. Þá verða gagnasöfnun, framkvæmd rannsóknarinnar og 

gagnagreining útskýrð. Í niðurstöðukafla verða helstu atriði rannsóknarinnar dregin fram 

og leitast við að svara rannsóknarspurningunum sem lagðar eru fram í upphafi. 

Umræðukafli í lokin inniheldur ályktanir rannsakanda af niðurstöðum rannsóknarinnar 

sem og umfjöllun um rannsóknina og annmarka hennar. Auð auki verður rætt um 

möguleg rannsóknarefni framtíðarinnar. 
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í kaflanum verður viðfangsefnið sett í samhengi við fræðin. Farið verður yfir helstu 

hugtökin kynjaskipting og kynjamunur, starfsframi, og starfsval og kenningar sem og 

eldri rannsóknir tengdar viðfangsefninu.  

2.1 Kynjaskipting og kynjamunur 

Kyn eða kyngervi (e. gender) er félagslegt fyrirbæri sem vísar til lærðrar hegðunar og 

atferlis karla og kvenna sem er aðgreint með kyni þeirra. (Malach-Pines og Kaspi-

Baruch, 2008). Einnig má skilgreina kyn eða kyngervi sem svo að það sé félagslegt 

hugtak sem á við um ólíka eiginleika sem einkenna karla og konur (Thomas, 1990).  

Ástæður kynjaskipts vinnumarkaðar eru óljósar, en staðalímyndir og samfélagið sem 

við búum í eru þó talinn áhrifamikill þáttur í þeim efnum (Hyde og Mertz, 2009).  

Íslenski vinnumarkaðurinn er mjög kynjaskiptur og er mikill munur á hvers lags störf 

karlmenn og konur kjósa sér. Enn þann dag í dag eru starfsstéttir flokkaðar sem kvenna- 

og karlastéttir eftir því hvort kynið er meira ríkjandi innan stéttarinnar (Eva Bjarnadóttir 

og Eygló Árnadóttir, 2011). Sem dæmi um stéttir sem álitnar eru karlastarfsstéttir eru 

iðnstörf eins og smiðir, rafvirkjar og píparar, vísindastarfsstéttir, verkfræðistörf, 

tölvunarfræði og viðskiptastörf meðan til kvennastarfa eru störf eins og kennsla og 

aðhlynningarstörf talin (Gati, Osipow og Givon, 1995; Sax og Bryant, 2006; Fjóla Þórdís 

Jónsdóttir og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2013). 

Konur vinna frekar á opinberum markaði sem er álitinn fjölskylduvænni en hinn 

almenni (Chevalier, 2002).  

Árið 2012 voru alls 81.300 konur starfandi á hinum íslenska vinnumarkaði en 88.000 

karlar. Sem dæmi um kynjaskiptingu milli starfsstétta má nefna ýmislegt. Við 

framleiðslustarfsemi störfuðu aðeins 6.400 konur á móti 24.400 körlum, meðan konur 

voru mun fleiri innan fræðslustarfsemi (t.d. kennslustörf) og við heilbrigðis– og 

félagsþjónustustörf. Innan beggja þessara stétta störfuðu aðeins 4.400 karlmenn í hvorri 

grein meðan konur í fræðslustarfsemi voru 15.100 og innan heilbrigðis- og 

félagsþjónustu voru þær 14.900. Munurinn er einnig sýnilegur innan 

mannvirkjagerðarstarfa þar sem 8.700 karlmenn störfuðu meðan konurnar reyndust 

einungis 600 (Hagstofa Íslands, e.d.). Ástæðurnar fyrir kynjaskiptingu á vinnumarkaði 
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eru heldur óljósar. Margir telja að annað kynið sé hæfara til að sinna ákveðnum störfum 

umfram hitt, og að það sé jafnvel vegna líffræðilegra orsaka, og sé þannig meðfætt 

(Kolata, 1980). 

Konur eru eins og fyrr kemur fram virkir þátttakendur á íslenskum vinnumarkaði. Er 

hlutfall vinnandi kvenna hér á landi hærra en í öðrum iðnríkjum og hefur þeim fjölgað á 

síðastliðnum árum. Vinnuframlag kvenna hefur þó reynst hlutfallslegra lægra en karla 

þar sem þær eru líklegri til að vinna hlutastarf (Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir, 

2011).  

Jafnrétti kynjanna hefur ekki verið gefinn nægur gaumur á hinum íslenska 

vinnumarkaði, þrátt fyrir að lög kveði á um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla og 

að öll kynbundin mismunun sé óheimil. Kvenkyns starfsmenn skulu fá greidd jöfn laun 

og njóta sömu kjara og karlkyns starfsmenn hjá atvinnurekanda fyrir sömu eða 

jafnverðmæt störf (Þjóðskrá Íslands, e.d.). Kynbundinn launamunur er enn staðreynd og 

er það einkum sýnilegt í stjórnunarstörfum innan fyrirtækja ásamt sýnilegum valdamun í 

þeirri starfsstétt (Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir, 2011).  

Konum hefur jafnframt fjölgað mikið í háskólanámi. Þær sækja frekar í nám heldur en 

karlar og hefur þeim reynst auðveldara að fá hærri einkunnir og ganga betur í námi. Þó 

hefur staðan hjá konum að námi loknu verið þveröfug – þær virðast vera í verri stöðu en 

karlmenn á vinnumarkaði að námi loknu. Þrátt fyrir að vera betri námsmenn og fleiri 

konur séu að mennta sig virðist það ekki skila þeim betri stöðu á vinnumarkaði (Fényes, 

2012 , Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir, 2011). Í kjölfar efnahagshrunsins haustið 

2008 jókst atvinnuleysi til muna á hinum íslenska vinnumarkaði. Breytingar hjá hinu 

opinbera skullu almennt þyngra á kvenkyns starfsmönnum meðan breytingar hins 

almenna vinnumarkaðar komu harðar niður á körlunum. Þeir skipuðu meiri hluta starfa 

sem urðu undir eins fyrir áföllum, eins og byggingafyrirtækin, meðan konur voru í meiri 

hluta ríkisstarfsmanna sem misstu störf síðar í kjölfar niðurskurðar. Hlutfall 

atvinnulausra kvenna jókst því hratt (Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir, 2011).  

Haustið 2012 var viljayfirlýsing um samstarf til eyðingar á kynbundnum launamun 

undirrituð af stjórnvöldum og aðilum vinnumarkaðarins. Í desember sama ár var skipaður 

aðgerðahópur stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins um launajafnrétti. Helstu verkefni 

þessa aðgerðahóps um launajafnrétti eru að vinna að samræmingu rannsókna á 

kynbundnum launamun, að framkvæma tilraunaverkefni um innleiðingu jafnlaunastaðals, 

að annast áætlunargerð um kynningu og innleiðingu þessa jafnlaunastaðals, að standa 
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fyrir ráðgjöf innan fyrirtækja og stofnana gegn kynbundnum launamun og jafnframt að 

standa fyrir sérstöku kynningarátaki innan þeirra, og síðast en ekki síst gerð 

kynningarefnis um markvissar aðgerðir til að draga úr launamisrétti. Tekið er fram í 

aðgerðaráætlun þessa hóps að stjórnvöld skulu efla fræðslu til atvinnurekenda og annarra 

aðila á vinnumarkaði um leiðir til að auðvelda samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs og 

að gerð verði áætlun um leiðir til að draga úr kynbundnu náms- og starfsvali, þannig að 

brotinn verði upp kynjaskiptur vinnumarkaður. Niðurstöður starfa þessa hóps skulu vera 

áætlanir sem feli í sér langtímaaðgerðir til úrbóta þar sem áhersla verði lögð á að fjölga 

konum innan karlastétta og körlum í kvennastéttum (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Hagfræðingar og stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa athugað kynjamun á ýmsum 

sviðum, þar á meðal varðandi almenna neyslu, fjárfestingar og einna helsta áhyggjuefnið; 

á vinnumarkaðnum. Því er oft haldið fram að þessi kynjamunur sé afleiðing á 

mismunandi valkostum í boði milli kynjanna (Croson og Gneezy, 2009).   

Croson og Gneezy (2009) framkvæmdu rannsókn til að reyna að útskýra mun 

kynjanna í ýmsum aðstæðum þar sem þau stóðu frammi fyrir valkostum. Markmið þeirra 

með rannsókninni var að öðlast skilning á þessum kynjamun og að varpa ljósi á 

umræðuna um margrædda kynákvarðaða þætti á vinnumarkaði. Niðurstöður þeirra sýndu 

fram á að konur eru ekki eins áhættusæknar og karlmenn, þær eru mótfallnari áhættu. 

Félagslegir valkostir kvenna reyndust frekar aðstæðubundnari heldur en hjá körlum, 

konur reyndust ekki félagslega sinnaðri en karlmenn en í samfélagslegri hugsun reyndust 

þær sveigjanlegri. Að auki reyndust konur mun mótfallnari samkeppni heldur en karlar. 

Barron (2003) er einn þeirra sem framkvæmt hafa rannsóknir á launakröfum fólks í 

Bandaríkjunum og sýndu niðurstöður hans fram á að karlar krefjast almennt hærri launa 

þegar kemur að launaviðtölum heldur en konur. Þeir verðmeta sig hærra ef svo mætti að 

orði komast. Einnig reyndust karlmenn óhræddir við að biðja um hærri launatölur heldur 

en aðrir kollegar meðan konurnar reyndust frekar biðja um jafnhátt en alls ekki hærra en 

samstarfsfólk þeirra. Sjálfsálit, tilkall (e.entitlement), önnur tækifæri og virði 

einstaklingsins fyrir vinnustaðinn reyndust samkvæmt þessari rannsókn vera líklegir 

áhrifavaldar á launakröfur fólks. Barron (2003) velti því fyrir sér hvort að konur sem 

standa frammi fyrir launaviðtali þyrftu jafnvel að fá þjálfun í að krefjast hærri launa og 

að það væri þeim mikilvægt að fastmóta skoðanir sínar og meta virði sitt fyrir fyrirtækið.  

Chevalier (2007) framkvæmdi aðra rannsókn á launamun kynjanna í Bretlandi sem 

sýndi fram á mikilvægi þess fyrir konur að gera gagn í starfi sínu, umfram hugsanir 
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þeirra um starfsframa sinn eða launin. Karlar aftur á móti höfðu hugann meira við 

launatölur og starfsferilinn heldur en gagnsemi sína í starfi. Mætti ætla að niðurstöður 

sem þessar gætu haft eitthvað að segja með þá staðreynd að konur eru meirihluti 

starfsmanna t.d. í kennslu- og umönnunarstörfum frekar en karlar. Í slíkum störfum er 

greinilega sýnilegt að viðkomandi gerir gagn (Fernández o.fl., 2006; Fjóla Þórdís 

Jónsdóttir og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2013). Á síðustu þremur áratugum hafa ýmsar 

jafnréttisstefnur verið innleiddar í Bretlandi en þrátt fyrir það mældust konur þar í landi 

með yfir 20% lægra launahlutfall heldur en karlar (Chevalier, 2007). Hollensk rannsókn á 

kynbundnum launamun hjá ungu fólki, gagnfræðiskólanemum, sýndi fram á áhugaverðar 

niðurstöður. Þessi hópur er frábrugðinn öðrum að því leyti að hjá þeim er staðan jafnari; 

þ.e. aðstæður þeirra eru svipaðar eða eins, t.d. eru þau með jafna menntun, búa öll hjá 

foreldrum, eiga ekki börn og fleira þess háttar. Þetta eru allt þættir sem hjá hinum eldri 

geta haft mikil áhrif á stöðu, laun og starfsferil einstaklinganna. Þessi rannsókn var 

framkvæmd af Peter Kooreman (2008) og sýndi fram á að kynbundinn launamunur er til 

staðar jafnvel hjá þessum unga og einsleita hóp. Stelpur reyndust almennt launalægri 

heldur en strákarnir hjá þessum hópi. Þær reyndust frekar sækja í störf með lægri laun, 

t.d. barnapössun og fleira þess háttar. 

Nú á tímum hefði mátt ætla að konur hefðu meira sjálfstraust en áður, til dæmis fer 

þeim konum alltaf fjölgandi sem fara út í eigin rekstur, demba sér í djúpu laugina og 

stofna fyrirtæki. Rannsóknir sýna þó fram á að konur efast frekar um hæfni sína til 

frumkvöðlastarfa heldur en karlar. Þær virðast duglegar við að tala sig niður. Það þarf 

mikla trú á eigin verðleika til að þora að stofna eigið fyrirtæki og getur þetta því verið 

útskýring á því hvers vegna fleiri karlar eru í eigin rekstri og í frumkvöðlastarfsemi 

heldur en konur. Má þó rekja þetta að einhverju leyti til samfélagslegra áhrifa, sem dæmi 

má nefna að konur í ferli við að stofna eigið fyrirtæki hafa fundið fyrir fordómum 

fjárfesta vegna kyns síns (Thébaud, 2010).  

2.2 Starfsframi 

Með árunum hafa komið fram mismunandi skilgreiningar á starfsframa (e. career). Super 

(1980) setti fram skilgreiningu á starfsframa sem er einna vinsælust en hann skilgreindi 

starfsframa sem röð starfa sem einstaklingur vinnur á sinni lífstíð. Baruch skilgreindi 

starfsframa á einfaldan máta; hann væri einfaldlega lífslangt ferðalag (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson, 2011). Adamson, Doherty og Viney 

(1998) skilgreindu starfsframa sem röð vinnutengdra upplifana sem einstaklingur upplifir 
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á lífsleiðinni. Í augum margra einstaklinga er starfsframi þeirra aðgreindur frá starfinu 

sjálfu, þar sem hann felur í sér ekki einungis vinnuna sjálfa heldur að færast upp 

metorðastiga innan skipulagsheildarinnar. Hann snýst ekki aðeins um það sem 

viðkomandi hefur að lifibrauði sínu, heldur jafnframt um það sem viðkomandi hefur 

áorkað, framkvæmir núna og gæti gert í framtíðinni; tilhugsunin um starfsframa felur 

þannig í sér tímavídd sem spannar tíma frá fortíð allt til framtíðar viðkomandi 

einstaklings (Adamson, Doherty og Viney, 1998). Correll (2004) framkvæmdi tilraun til 

framþróunar á kenningu um kynin og ferli þeirra í starfsframavali og byggði á kenningu 

um persónueinkenni (e. status characteristics theory). Hann kom fram með módel sem 

lýsir þvingandi áhrifum samfélagslegs álits, þá sér í lagi á hlutverkum kynjanna, á 

metnað karla og kvenna gagnvart starfsframa sínum. Módel hans tilgreinir aðstæðurnar, 

hvernig og hvenær áhrif tilhneigingar kynjanna koma fram. Niðurstöður hans gefa til 

kynna að mat karla og kvenna á eigin hæfni í starfstengdum verkefnum ráði 

raunverulegri getu þeirra. Sá mælikvarði sem konur og karlar nota við mat á eigin getu sé 

ólíkur. Módel hans gefur í skyn að ef menn og konur meta eigin hæfni á 

starfsframatengdum verkefnum á mismunandi hátt muni þau einnig þróa með sér 

mismunandi langanir fyrir starfsferilsbrautum og athöfnum sem krefjast ákveðinnar færni 

(Correll, 2004). Einnig getur starfsferill einstaklinga tekið breytingum eða þeir jafnvel 

skipt alfarið um starfsvettvang. 

Starfsþróun kvenna eru nokkur takmörk sett og er að ýmsu leyti mun margbrotnari og 

flóknari en hjá körlum. Staðlaðar hugmyndir um kynjahlutverk, óréttlæti í 

mannaráðningum, fjölskylduábyrgð og fleira þess háttar eru þættir sem geta virkað 

hamlandi á starfsval kvenna og stöðuhækkanir þeirra (Fjóla Þórdís Jónsdóttir, 2013). 

Rannsóknir sem framkvæmdar voru yfir 16 ára tímabil, frá 1990 – 2006, sýndu meðal 

annars fram á þetta. Þar kom einnig fram að starfsferill kvenna er mjög samtvinnaður 

þeirra daglega lífi sem er ekki endilega raunin með starfsferil karla líkt og fyrr kemur 

fram. Einnig sýndu þær fram á mikilvægi mannlega og félagslega þáttarins fyrir 

starfsframa kvenna (O‘Neil, Hopkins og Bilimoria, 2008). Þrátt fyrir að hlutfall kvenna 

innan skipulagsheilda hafi aukist stigvaxandi á síðustu áratugum eru karlar þó enn 

ríkjandi á alheimsvinnumarkaðnum. Staðan er enn slík þrátt fyrir að meirihluti rannsókna 

og reynslan sýni fram á að þær skipulagsheildir sem eru hvað farsælastar eru þær sem 

þróa hæfileika starfskvenna sinna og hvetja þær til að leggja sitt af mörkum í 

starfseminni (O‘Neil, Hopkins og Bilimoria, 2008).  
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Kirchmeyer (1998) komst að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að hafa lægri laun heldur en 

karlmenn, álitu konur starfsframa sína jafn farsæla.  

Barneignir eru einn áhrifavalda á starfsferil kvenna. Við barneignir þurfa konur að taka 

sér barneignarleyfi frá störfum sínum og hafa rannsóknir sýnt fram á að það hafi í för 

með sér neikvæð áhrif á launatöluna. Konur eru sjálfkrafa líklegri en karlmenn til að taka 

sér slík leyfi frá störfum og því er þetta meiri áhrifavaldur á þeirra starfsferil heldur en 

karla. Þó virðist sem körlum sem taka sér slík leyfi frá vinnu sé frekar refsað fyrir það 

með meiri launalækkun heldur en konur verða fyrir (Phillips og Imhoff, 1997).  

Nú á tímum hafa orðið afgerandi breytingar á merkingu hugtaka eins og starf og 

starfsframi. Áður fyrr ef talað var um starfsframa var átt oftast nær við starf fyrir lífstíð 

með fyrirsjáanlegum stöðuhækkunum og hækkandi launagreiðslum eftir því sem 

starfsaldur hækkaði. Nú hefur starfsframahugtakið breyst; starfsframi fólks er oftast nær 

ekki eins fyrirsjáanlegur. Meira er um tilfærslur í störfum bæði innan fyrirtækja eða fólk 

er að skipta nokkrum sinnum yfir ævina um vinnustað frekar en að klífa upp valdastigann 

hægt og rólega hjá einu og sama fyrirtækinu allan sinn starfsferil. Starfsmannasamningar 

voru áður nokkurn veginn eins fyrir alla starfsmenn en hafa snúist yfir í að vera 

einstaklingsmiðaðri. Þróunin hefur haft í för með sér að einstaklingurinn þarf að hafa 

yfirsýn og stýra sínum starfsferli sjálfur í þá átt sem hann vill stefna (King, 2003). 

2.3  Starfs– og námsval kynjanna 

Starfs- og námsval einstaklinga getur mótast mikið af félagsmótun þeirra og umgengni 

við aðra, sem og af áliti samfélagsins á því hvaða stöður teljast hæfa konum og körlum. 

Þegar starfsframi kvenna er borinn saman við karllægar venjur gæti hann verið álitinn 

ófullnægjandi og metinn á neikvæðan máta. Afleiðingar þessa eru skert sjálfstraust meðal 

kvenna, þær finna til vanmáttar, og dregur það úr framþróun þeirra á vinnumarkaði 

(Broadbridge og Parsons, 2005). 

Starfsval hefur verið áhugavert hugtak að skoða út frá kynjaskiptingarsjónarhorni. 

Konur hafa líkt og karlar frelsi til þess að velja sér starfsframa. Þó hafa ýmsir velt fyrir 

sér hvort konur fái í rauninni að velja sér á einlægan hátt starfsframa, þar sem þær standa 

frammi fyrir öðruvísi hindrunum en karlmenn við myndun og ákvörðun starfsframa 

þeirra (Broadbridge og Parsons, 2005). Starfsferilsbraut kvenna hefur ávallt verið 

flóknari og torræðari en karla. Konur byggja sjálfsskilning sinn, lífssýn sína og sýn á 

samfélagið öðruvísi en karlmenn. Það þýðir þó ekki að þær séu ekki jafn metnaðargjarnar 

á eigin starfsframa og karlmenn. Þær þurfa oft á tíðum að samtvinna mun frekar en 
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karlarnir starfsferil sinn við heimilislífið, þrátt fyrir að nú á tímum sé það meira í höndum 

beggja aðila að sjá um heimilið. Það hefur þó samt reynst enn vera frekar í huga 

konunnar að þurfa að samtvinna þetta tvennt (Broadbridge og Parsons, 2005).  

Tveir flokkar kenninga eru taldir eiga við um áhrifaþátt kyns við val á 

stjórnunarstarfsframa;  

1) líffræðilegar kenningar sem líta á þennan mun sem meðfæddan, og  

2) félagslegar kenningar sem álíta hann félagslega ákvarðaðan og því breytanlegan 

(Malach-Pines og Kaspi-Baruch, 2008). Helsta kenningin í flokki þeirra líffræðilegu, sem 

á við um kynjamun í starfsframavali, er þróunarkenningin sem heldur því fram að í 

árþúsundanna rás hafi frummennirnir haldið sig í hópum. Konur og karlar hafi unnið 

mismunandi störf og því þróað með sér mismunandi hæfni. Afleiðingar þess eru að 

nútímakarlmenn reynast gjarnan staðsetja sjálfa sig á stigum í valdaþrepum, meðan konur 

reynast gjarnan hafa meiri áhuga á samvinnu, samböndum og tengslamyndun. 

Samkvæmt þessari kenningu ættu karlmenn að hafa meiri „meðfæddan“ áhuga og vera 

„meðfætt“ hæfari til stjórnunarhlutverka heldur en konur (Malach-Pines og Kaspi-

Baruch, 2008). Félagsleg hlutverkakenning er sú kenning meðal félagslegra kenninga, 

sem einblínir á félagslega krafta líkt og venjur, staðalímyndir og kynjahlutverk. 

Samkvæmt þessari kenningu er kynjamismunur í stjórnun afleiðing mismunandi lærðra 

hlutverka. Þannig sé raunveruleikinn félagslega lærður. Oft vill fólk vera að leggja 

áherslu á mismuninn milli karla og kvenna, meðan líkindin milli þeirra eru oft mun meiri 

heldur en mismunurinn í raun er (Malach-Pines og Kaspi-Baruch, 2008).  

Starfsval einstaklinga er þó ekki alltaf fyrirfram skipulagt. Viðkomandi getur leiðst 

ósjálfrátt inn á þessa braut og þar kviknar svo áhuginn til að halda áfram innan fagsins. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á sviði starfsframaþróunar, einkum og sér í lagi á 

áhrifum kynjamismunar á ákvarðanatökuferli við starfsval einstaklinga (Whitmarsh og 

Wentworth, 2010).  

Gottfredson (1996) kom fram með kenningu um starfsval fólks og hvers vegna það 

væri eins misjafnt og raun ber vitni. Kenning hans gengur út frá að allt frá unga aldri 

lærum við að flokka störf í karla og kvennastörf og myndum okkur ákveðnar skoðanir á 

hvað sé viðeigandi fyrir konur að gera og hvað ekki. Það gerist svo ekki fyrr en síðar á 

lífsleiðinni að aðrir þættir komi við sögu við valið, eins og áhugasviðið, námskröfur og 

fleira slíkt. Kenning Gottfredson heldur því þannig fram að starfsval sé ákveðið 

þróunarferli sem byrjar strax í æsku einstaklinganna. Hún skoðar hvernig vitund 
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einstaklinga þróast frá barnsaldri og hvernig hún hefur áhrif á starfsþróun þeirra síðar 

(Gottfredson, 1996).  

Holland kom fram með kenningu um starfsval sem gengur út á að mögulegt sé að 

flokka persónuleika einstaklinga í 6 flokka; handverks-, vísinda-, lista-, félags-, athafna- 

og skipulagsflokk. Áhugasvið einstaklinga getur spannað fleiri en einn flokk. Kenningin 

heldur fram að einstaklingar sem starfa í umhverfi sem passar sínum persónuleika nái 

lengra í starfi og upplifi mikla velgengni. Því má áætla að ef persónuleikinn passar við 

starfsumhverfið sem einstaklingurinn er í leiði það af sér starfsánægju, stöðugan 

starfsferil og góða frammistöðu viðkomandi. Sé hins vegar ósamræmi á milli þessara 

þátta upplifi einstaklingurinn óánægju í starfi, lélega frammistöðu og óstöðugan 

starfsferil (Holland, 1996). 

Clement (1987) framkvæmdi rannsókn á sjálfsgetu eða sjálfsmati karla og kvenna 

með starfsframa í grein sem væri ríkjandi kvennastarfsgrein. Niðurstöður hennar sýndu 

að karlmenn væri síður tilbúnir til að íhuga að starfa í grein sem er álitin 

kvennastarfsgrein heldur en konur. Þeir höfðu ekki þá trú að þeir gætu notið sín í starfi 

sem oftast nær sé unnið af konu. Einnig sýndu rannsóknir hennar fram á að konur hefðu 

lægri væntingar um eigin sjálfsgetu heldur en karlmenn varðandi inngöngu sína á 

vinnumarkað í karllægum störfum.  

Bandura kom fram með kenningu um sjálfstrú einstaklingsins. Hann skilgreindi 

sjálfstrú sem trú einstaklinga á getu þeirra til að ná árangri í ákveðnum aðstæðum. 

Sjálfstrú einstaklingsins ákvarðaði hegðun, hugsun, tilfinningar og sjálfshvatningu hans 

(Bandura, 1994). Kenning Bandura gengur út frá því að sjálfstrú sé einn helsti 

áhrifaþáttur á hegðun og hegðunarbreytingar einstaklinga (Bandura, 1977, 1982). Hún 

heldur þannig fram að sjálfstrú og væntingar einstaklingsins ákvarða hvort ákveðin 

hegðun verður framkvæmd, hversu mikil fyrirhöfn verður lögð í hana og hversu lengi 

hegðunin verður framkvæmd þegar staðið er frammi fyrir hindrunum og fælandi reynslu. 

Kenningin skilur á milli tveggja flokka væntinga; trúar einstaklingsins á eigin getu og 

væntinga hans um útkomu hegðunarinnar (Feehan og Johnston, 1999).  

Bandura hélt því fram að fólk með mikla sjálfstrú væri líklegra til að takast á við erfið 

verkefni frekar en að forðast þau. Leitast kenning hans við að útskýra starfsval kynjanna, 

þ.e. hvers vegna konur sækja lítið í svokölluð karlastörf og öfugt. Eru staðlaðar 

hugmyndir um kynjahlutverk sem og félagsmótun talin þar vera helstu áhrifaþættirnir. 

Konur virðast hafa minni trú á að þær geti staðið sig innan greina sem teljast til 
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hefðbundinna karlastarfa. Betz og Hacket (1981) studdust við kenningu Bandura í 

rannsókn sinni á háskólanemum, og héldu fram að kenningin byði upp á nytsamlegt 

hjálpartæki við að skoða stöðuval kvenna (Clement, 1987). Niðurstöður rannsóknar 

þeirra sýndu fram á að sjálfstrú, kyn og áhugasvið einstaklinganna geta haft forspárgildi 

um atvinnuval þeirra. Sjálfstrúin virðist skipa veigamikið hlutverk í ferlinu þegar fólk 

velur sér starf (Betz og Hacket, 1986).  

Íslenski vinnumarkaðurinn er mjög kynjaskiptur líkt og fyrr segir, bæði varðandi 

hlutfall kynja milli ólíkra starfsgreina og einnig hvað varðar hlutfall kynjanna í 

stjórnunarstöðum. Ástæður þess má ætla að tengist kynjaskiptingu í menntakerfinu. Líkt 

og áður hefur komið fram hefur konum fjölgað mikið í námi en námsval er enn mjög 

kynbundið og er það oftast helsti áhrifavaldur á starfsval einstaklinga 

(Velferðarráðuneytið, 2014). Fyrrnefndur aðgerðahópur Velferðarráðuneytisins vinnur að 

gerð áætlunar um hvernig draga megi úr kynbundnu náms– og starfsvali og hvernig 

þessari kynjaskiptingu starfa á íslenska vinnumarkaðnum sé hægt að útrýma. Er horft til 

fyrirmynda á hinum Norðurlöndunum og samráð haft við menntastofnanir og fagfélög 

hér á landi (Velferðarráðuneytið, 2014). 

Árið 2012 voru karlar mun líklegri en konur til að hætta námi að loknum 

framhaldsskóla. Þrátt fyrir að konur hér á landi væru líklegri til að ljúka háskólanámi 

hafa rannsóknir um launamyndun og kynbundinn launamun sýnt fram á að karlmenn geti 

vænst margfalt betri launa með háskólamenntun heldur en konur (Velferðarráðuneytið, 

2014). Þessi þróun, að náms– og starfsval einstaklinga hér á landi séu mjög kynbundin, 

hefur reynst mikil hindrun í vegi margra einstaklinga við að velja sér þann vettvang þar 

sem áhugasvið þeirra raunverulega liggur. Fólk hræðist oft á tíðum að fara inn á braut 

sem telst „utan normsins“; þ.e. sem ekki telst hæfa viðkomandi kyni. Eru þessar „óskráðu 

reglur“ um kynbundið starfs- og námsval einnig taldar vera ein helsta skýringin á því 

hvers vegna launamunur milli kynja viðgengst svo þrálátt hér á landi. Rannsóknir 

hérlendis sem og erlendis hafa sýnt fram á mikilvægi þess að minnka og helst útrýma 

kynjaskiptingu á vinnumarkaði við jöfnun á kynbundnum launamismun 

(Velferðarráðuneytið, 2014). Launamunur kynjana er meðal þeirra afleiðinga sem þessi 

kynjamunur í starfsvali hefur leitt af sér (Correll, 2001). Að auki getur þessi munur haft 

hamlandi áhrif á þróun atvinnulífs og jafnréttis til framfara (Sif Einarsdóttir, 2005).  

Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að kynjamunur sé mikill á áhuga fólks, þá á bæði við 

starfsáhuga og námsáhuga þess (Thomas, 1990; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004). Hefur 
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þessi kynjamunur verið útskýrður sem áhrif staðalímynda af kynjahlutverkum. Sýnilegur 

munur milli kynja í áliti og hugsun þeirra varðandi ákveðin störf er greinilegur og sést 

snemma á lífsleið einstaklinga. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2004) framkvæmdi rannsókn 

meðal unglinga í tíunda bekk og sýndu niðurstöður hennar fram á að drengir höfðu minna 

álit á kvennastörfum heldur en stúlkur og töldu hefðbundin karlastörf ábyrgðarmeiri og 

gagnlegri heldur en hefðbundin kvennastörf. Þeir báru svipaða virðingu fyrir 

kvennastörfum sem krefjast háskólamenntunar og karlastörfum sem krefjast í mesta lagi 

framhaldsskólamenntunar (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 

2005). Drengirnir reyndust líka leggja meira upp úr launalið starfanna heldur en 

stúlkurnar gerðu. Drengir og stúlkur reyndust mjög sammála um kvenleika og karlleika 

ákveðinna starfa og því má ganga út frá að það geti verið ráðandi þáttur í hugsun þeirra 

um störf (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2005). 

Í Bretlandi hafa konur reynst standa skrefi framar körlum í menntun allt frá 7 ára aldri 

og gegnum háskólanám. Þær hafa jafnframt reynst líklegri til að halda áfram að mennta 

sig eftir að skyldunámi líkur (Chevalier, 2002). Val þeirra á námi í háskóla hefur ekki 

reynst tengjast afkomuspám, þ.e. konurnar virðast ekki vera að velja sér nám endilega út 

frá því hvað störf í þeim geira gefa af sér fjárhagslega, meðan karlmenn hafa frekar 

reynst velja sér nám eftir því hvaða störf gefa hærri laun. Konur reynast þó síður sjá eftir 

námsvali sínu seinna á lífsleiðinni heldur en karlar, þrátt fyrir að þær hafi valið 

láglaunastarfsvettvang (Chevalier, 2002). Sömu niðurstöður komu fram hér á landi, þ.e. 

konur völdu sér námsfag fyrst og fremst út frá áhugasviði sínu meðan karlmenn töldu 

tekjumöguleika greinarinnar hafa mest að segja um námsval sitt í háskólanámi (Ingi 

Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson, 2010) 

Ýmsir fræðimenn hafa fullyrt að kynjaskipting í námi geti haft áhrif á starfsval 

nemendanna seinna meir. Hafa til að mynda rannsóknir sýnt fram á að stúlkur úr 

kynjaskiptum skólum séu líklegri til að fara í raungreinanám. Kynjaskipting í skóla 

virðist leiða til þess að viðkomandi hafi meira þor til að haga sér eftir eigin áhuga en ekki 

einungis út frá kynjahlutverki sínu. Aftur á móti reynast kynjablandaðir námshópar ýta 

undir staðalímyndahugsun hjá krökkunum. Mætti ef til vill skýra þetta með því að þegar 

kynin eru saman eru kynjahlutverk þeirra auðvitað greinilegri. Í kynjaskiptum hópi er 

kynið ekki breyta og þannig eru kynjahlutverkin ekki jafn sýnileg. Einnig mætti útskýra 

þetta með því að strákar hafa oft reynst sýna mjög áberandi hegðun innan veggja skólans 
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og það oft haft í för með sér að kennarar komi öðruvísi fram við þá heldur en stúlkur 

(Schneeweis og Zweimuller, 2012).  

Önnur rannsókn á kynjaskiptingu í námi sýndi fram á að konur í kvennaháskóla 

reyndust ólíklegri til þess að skrá sig í hefðbundin karlanámsfög þegar skólanum var 

breytt yfir í háskóla fyrir bæði kyn heldur en áður en breytingin var gerð. Enn önnur 

rannsókn sýndi fram á að í skólum þar sem yfir ¾ hluti nemenda væru konur fengju 

útskrifaðar konur úr þeim hærri laun heldur en konur úr öðrum skólum með jöfnu 

hlutfalli kynjanna (Billger, 2009; Schneeweis og Zweimuller, 2012).  

2.3.1  Óhefðbundið starfsval 

 Eins og fram hefur komið hér að framan er starfsval karla og kvenna ólíkt og út 

frá því hefur verið hægt að flokka störf í karla– og kvennastörf. Það kemur þó fyrir að 

einstaklingar velji sér starfsvettvang sem er óhefðbundinn fyrir kyn þeirra. Ýmsar 

rannsóknir hafa verið gerðar á sviði óhefðbundins starfsvals karla og kvenna. Rannsókn 

sem gerð var á áhrifum óbeinnar mismununar á starfsferil kvenna í byggingageiranum í 

Bretlandi og Ástralíu leiddi í ljós að byggingafyrirtækin eru óhagstæð fyrir starfsframa 

kvenkyns starfsmanna vegna uppbyggingar þeirra og venja. Hin rótgróna uppbygging og 

venjur innan byggingageirans í báðum löndum ásamt takmörkuðum atvinnumöguleikum 

kvenna í greininni hindri þannig sköpun sanngjarns vinnuumhverfis (Dainty og Lingard, 

2006). Einnig var framkvæmd rannsókn á afleiðingum kynjajafnréttis fyrir kvenkyns 

verkfræðinga í Bandaríkjunum. Konur í greininni reyndust vera að hegða sér utan kyns 

(e. undo their gender) til að öðlast viðurkenningu samstarfsmanna sinna. Sem dæmi um 

slíka hegðun má nefna að látast vera sem einn af strákunum, sætta sig við 

kynjamismunun á vinnustaðnum, ákveðið orðspor, sjá kostina frekar en gallana við að 

hegða sér á ókvenlegan máta og fleira þess háttar. Konurnar nýta þessar aðferðir til að 

finna samsvörun í vinnuumhverfi sínu og fagþróun sinni innan verkfræðinnar, en 

mistekst á sama tíma að meta kvenlæga eiginleika sína að verðleikum. Þannig fari þær í 

hlutverk verkfræðingsins en „fari úr“ kvenhlutverki sínu, þ.e. á kostnað kyns síns. Þessi 

viðleitni kvennanna til að láta undan umhverfi sínu stuðli þannig að því að þetta 

óvinveitta vinnuumhverfi í greininni þeirra viðhelst (Powell, Bagilhole og Dainty, 2009). 

Konur standa frammi fyrir fjölda kynjatengdra hindrana sem þær þurfa að yfirstíga til að 

geta náð árangri innan karlríkjandi starfsgreina. Þær eru gjarnan álitnar gallaðar konur 

fyrir að reyna að þrífast innan greinar þar sem menn ráða ríkjum (Powell, Bagilhole og 

Dainty, 2009).  
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Hér á landi hafa hins vegar ekki verið gerðar margar rannsóknir á sviði óhefðbundins 

starfsvals og er þetta nokkuð óplægður akur í þeim efnum. Hafa þó hérlendis verið gerðar 

rannsóknir á starfsvali kynjanna almennt líkt og fram hefur komið, til að mynda 

fyrrnefnd rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2004) á hugsun nemenda á lokaári í 

grunnskóla um störf, og rannsókn Inga Rúnars Eðvarðssonar og Guðmundar Kristins 

Ólafssonar (2010) á starfsvali nema í Háskólanum á Akureyri eftir útskrift. Fjóla Þórdís 

Jónsdóttir og Ingi Rúnar Eðvarðsson (2013) framkvæmdu rannsókn á starfsvali hér á 

landi sem leiddi þær niðurstöður í ljós að helstu þættir sem skiptu þátttakendur máli við 

starfsval væru hæfileikar þeirra, áhugasvið og áhugaverð verkefni. Niðurstöðurnar gáfu 

jafnframt til kynna að munur væri milli kynjanna í þessum efnum og til dæmis hefðu 

fjölskyldumeðlimir meiri áhrif á starfsval meðal kvenna heldur en karla. En sem fyrr 

segir hafa ekki komið fram margar innlendar rannsóknir á óhefðbundnu starfsvali 

kynjanna. Rannsókn á karlkyns leikskólakennurum leiddi í ljós að þeir væru fámennir hér 

á landi og að þeir finni fyrir fordómum innan samfélagsins. Þannig væri karlkyns 

leikskólakennurum ýtt í karllæg störf frekar (Anna Elísa Hreiðarsdóttir, 2006). Árið 2011 

var gerð viðtalsrannsókn þar sem markmiðið var að kanna reynslu karla í kvennastörfum 

og hvaða áhrifaþættir hefðu áhrif á starfsval þeirra. Þátttakendur þessarar rannsóknar 

voru sex talsins úr ýmsum störfum sem flokkast til kvennastarfa. Bentu niðurstöður 

rannsóknarinnar til þess að þeir hefðu í flestum tilfellum slysast inn í starfið og að þeim 

liði vel í því en upplifðu þó neikvætt viðhorf og fordóma úr ýmsum áttum samfélagsins 

og ógn við karlmennskuna svo dæmi séu tekin. Þannig sýndu niðurstöðurnar fram á að 

ýmsar hindranir séu á vegi karlmanna sem starfa í kvennastörfum (Lena Rut Birgisdóttir, 

2011). Þegar litið er til kvenna í karlastörfum hafa fáar rannsóknir verið framkvæmdar á 

því viðfangsefni hérlendis. Árið 2011 var framkvæmd rannsókn á reynslu kvenna innan 

tveggja starfsgreina karlastarfa; tölvunarfræði og húsasmíða. Niðurstöðurnar sýndu fram 

á að konur í þessum karllægu greinum mæta oft hindrunum, en mismiklum eftir eðli 

greinarinnar. Kvenkyns húsasmiðir reyndust til að mynda verða meira varir við fordóma 

heldur en tölvunarfræðingarnir (Katrín Björg Ríkharðsdóttir, 2011). Benti reynsla 

kvennanna til að bæta þurfi ýmsa þætti bæði í skólum og atvinnulífi svo að kynin eigi 

jafna möguleika á því að njóta sín í starfi (Katrín Björg Ríkharðsdóttir, 2011; Katrín 

Björg Ríkharðsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2012). Í október 2013 var kynnt 

skýrsla um rannsókn sem framkvæmd var á vegum embættis ríkislögreglustjóra og 

Háskóla Íslands. Gerð var könnun á vinnumenningu meðal starfandi lögreglumanna vorið 

2013 þar sem skoðuð voru líðan og samskipti í starfi, samspil vinnu og einkalífs og 
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viðhorf til stöðu karla og kvenna innan lögreglunnar. Sérstaklega var litið til kvenna og 

skoðað hví þær eru svona fáar innan lögreglustéttarinnar. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu í ljós að jafnrétti innan lögreglunnar væri ábótavant og vinnumenning innan 

hennar væri körlum hliðhollari en konum. Virtust konur hafa minni aðgang að efstu 

starfsstigum innan stéttarinnar þrátt fyrir að sækjast eftir aukinni ábyrgð. Niðurstöðurnar 

sýndu jafnframt fram á að konur þykja ekki jafn hæfar og karlmenn, líkamlegir burðir 

þeirra ekki nægir til að sinna störfum lögreglu og að konur þyki ekki eins góðir 

stjórnendur og karlmenn. Reyndist yngri hópur löreglumanna vera íhaldssamastur 

gagnvart hlutverkum kynjanna sem gefur ástæðu til að ætla, að ástandið sé ekki líklegt til 

að lagast með næstu kynslóðum lögreglumanna. Lýstu konur innan lögreglunnar reynslu 

sinni af því að vera ekki meðteknar inn í hópinn, og upplifun sinni af einelti og 

kynferðislegri áreitni innan lögreglunnar, en þrjár af hverjum tíu konum reyndust verða 

fyrir slíku. Voru dæmi þess að konur hefðu hætt í starfinu vegna kynferðislegrar áreitni á 

vinnustað (Finnborg Salóme Steinþórsdóttir, 2013).  

Í skýrslu fyrrnefnds aðgerðahóps um launajafnrétti á Íslandi kemur fram að í rannsókn 

Háskólans í Reykjavík frá 2008 á óútskýrðum launamun kynjanna bentu niðurstöður til 

þess að launamunur kynjanna hér á landi sé að miklu leyti innbyggður í hugarfar okkar 

og væntingar. Kom þar fram að konur hafa reynst bjóða konum lægri laun heldur en 

körlum og karlar jafnframt reynst bjóða körlum enn hærri laun. Þannig gera konur ráð 

fyrir því að kynsystur sínar sætti sig við lægri laun heldur en karlar (Velferðarráðuneytið, 

2014). Þar sem rannsóknir á Íslandi á óhefðbundnu starfsvali kynjanna eru af skornum 

skammti er við hæfi að bæta við þessa fátæklegu flóru. Konur eiga fullt erindi inn á 

vinnumarkað karlastarfa rétt eins og karlar inn í kvennastörf og þarf að opna augu fólks 

betur fyrir þeirri staðreynd.  
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðferðum rannsóknarinnar og val á 

rannsóknaraðferð rökstutt. Einnig verður gerð grein á hvernig vali á þátttakendum var 

háttað. Jafnframt verður gagnasöfnun og gagnagreiningu lýst. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Við rannsóknir er misjafnt hvaða leið rannsakandi telur besta til þess fallna að túlka 

rannsóknarefni sitt eins og best verður á kosið. Oftast eru tvær rannsóknaraðferðir sem 

notast er við, annars vegar eigindlegar (e. qualitative) aðferðir og hins vegar megindlegar 

(e. quantitative) aðferðir (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Megindleg aðferðarfræði byggir á að viðfangsefnið sé mælanlegt með tölulegum 

aðferðum. Byggir þessi aðferð á svokallaðri afleiðslu (e. deduction). Þá skoðar 

rannsakandi fyrri rannsóknir innan efnisins, byggir á þeim tilgátu og svo prófar hann 

tilgátuna. Hann notast við viðeigandi mælitæki til að rannsaka viðfangsefnið og 

niðurstöðurnar og styður þannig eða hrekur tilgáturnar sem hann setti fram í upphafi. 

Þannig leitast rannsakandi við að bæta enn frekar við þá þekkingu sem til er fyrir. Eitt 

helsta dæmi um mælitæki á sviði megindlegra aðferða eru spurningalistar (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003; Cooper og Schindler, 2006). 

Eigindleg rannsóknaraðferð byggir hins vegar á upplifun einstaklingsins á 

viðfangsefninu sem rannsakað er. Aðferðin byggir því á svokallaðri aðleiðslu (e. 

induction) en hugtakið felur í sér að raunveruleikinn er skoðaður og kenning sett fram 

sem byggð er á honum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; Cooper og Schindler, 2006). 

Þannig er megininntak eigindlegra rannsókna að skilja fólk út frá þeirra sjónarmiðum og 

reyna rannsakendur að setja sig í spor viðmælenda sinna, samsama sig þeim og öðlast 

skilning á upplifunum þeirra og reynslu. Því er rannsakendum mikilvægt að vera 

meðvitaðir um eigin hugsanir og álit og þurfa að leggja sínar persónulegu skoðanir til 

hliðar (Taylor og Bogdan, 1998).  

Fyrirbærafræði er undirstaða eigindlegrar aðferðarfræði (Taylor og Bogdan, 1998). 

Tilgangur aðferðar fyrirbærafræðinnar er að auka skilning fólks á fyrirbærum. Leitast 

rannsakendur innan fræðinnar við að skilja merkingu atburða og áhrif þeirra á 

einstaklinga í ákveðnum aðstæðum. Aðferðin byggir á því að sérhver einstaklingur sér 
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heiminn frá sínu sjónarhorni og að fyrri reynsla hans og upplifanir móti sýn 

einstaklingsins (Bogdan og Biklen, 2003; Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  

Í þessari rannsókn var notast við eigindlega rannsóknaraðferð og byggt á 

fyrirbærafræði. Var þessi rannsóknaraðferð valin þar sem rannsakandi vildi kafa á 

dýptina og kanna upplifun viðmælenda sinna, eitthvað sem ekki er að mati rannsakanda 

hægt að mæla í tölulegu formi. Í rannsókninni voru tekin einstaklingsviðtöl, opin og 

óstöðluð. Fóru viðtölin fram í mars og fyrstu viku apríl mánaðar 2014. Með óstöðluðum 

viðtölum leitast rannsakandi við að öðlast skilning á fyrirbærum í tilveru viðmælenda 

sinna. Viðtölin eru gagnasöfnunaraðferð eigindlegra aðferðafræða þar sem lýsingum á 

sammannlegum reynsluheimi er náð fram. Rannsakandi ákveður umræðuefni viðtalanna 

og gætir þess að ræða við viðmælendur á jafnréttisgrundvelli. Í slíkum viðtölum er 

mikilvægt að virðingar gagnvart þátttakendum sé gætt, þeim sé mætt á 

jafnréttisgrundvelli, og að viðmælendum séu sýnd traust, heiðarleiki og einlægni af hálfu 

rannsakanda (Helga Jónsdóttir, 2003; Lena Rut Birgisdóttir, 2011).  

3.2 Val á þátttakendum 

Í rannsókn þessari var notast við hentugleikaúrtak. Rannsóknarefnið var reynsla kvenna í 

karlastörfum. Rannsakandi hafði samband við viðmælendur sem vitað var að uppfylltu 

þau nauðsynlegu skilyrði sem þurfti, þ.e. að vera kvenkyns og starfa innan greinar þar 

sem konur eru í minnihluta og teljast til svokallaðra karlastarfa. Að auki þurftu 

viðmælendur að hafa starfað í nokkurn tíma innan starfsgreinar sinnar. Notaðist 

rannsakandi við ábendingar frá öðrum innan sömu starfsgreinar, og einnig við hópa inni á 

samfélagsmiðlum þar sem starfsmenn í ákveðnum greinum hafa tekið sig saman, til að 

afla viðmælendanna.  

Rannsókn þessi byggir á sex viðtölum við konur sem allar eiga sameiginlegt að starfa í 

störfum sem teljast til karlastarfa og meirihluti starfsmanna í eru karlmenn. Ekki var lögð 

áhersla á að viðmælendur hefðu lokið námi í greininni, heldur frekar að þeir hefðu unnið 

í starfinu um einhvern tíma. Þó reyndust allir viðmælendur hafa lokið bóknámi í sinni 

starfsgrein. Eru viðmælendur á aldursbilinu tuttugu og þriggja ára til fjörtíu og eins árs. 

Tveir viðmælendur starfa við bifvélavirkjun og hafa lokið námi í þeirri iðn, annar þeirra 

hefur þó nýlega lokið náminu og er enn á nemasamning á sínum vinnustað. Einn 

viðmælandi starfar sem pípari. Einn viðmælandi er lögreglumaður. Annar viðmælandi er 

fangavörður og síðast en ekki síst er einn rafvirki í hópi viðmælenda. Hefur öllum 

nöfnum viðmælenda verið breytt til að tryggja að fyllsta trúnaðar sé gætt sem og 
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nafnleyndar. Reynt var að ná til fleiri viðmælenda en ákveðin mettun reyndist vera til 

staðar og erfitt að fá fleiri til þátttöku.  

Tafla 1: Viðmælendur, almennar upplýsingar 

 

Í töflu 1 má sjá útlistun yfir almennar upplýsingar um viðmælendurna. Eins og sjá má 

og fyrr kemur fram spannar lífaldur viðmælenda 18 ára tímabil, eða frá 23 ára til 41 árs. 

Starfsaldur þeirra er jafnframt fjölbreyttur, eða allt frá rúmlega hálfu ári upp í 10 ár.  

Tafla 2: Fjölskylduhagir viðmælenda  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 2 sýnir fjölskylduhagi viðmælenda, hvort þær séu einhleypar eða með maka og 

hvort þær eigi börn.  
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3.3 Gagnasöfnun og framkvæmd rannsóknar 

Við gagnasöfnun hafði rannsakandi samband við viðmælendur með rafrænum pósti og 

kynnti sig, rannsóknina og tilgang hennar. Óskað var eftir að viðkomandi veitti 

rannsakanda viðtal og fyllsta trúnaðar auk nafnleyndar heitið (Sjá viðauka 1). Flestir 

móttakendur tölvupóstsins tóku vel í beiðni rannsakanda en þó voru einhverjir sem ekki 

samþykktu þátttöku en bentu í staðinn á aðra sem hægt væri að hafa samband við. Þær 

konur sem samþykktu þátttöku og eru viðmælendur rannsóknarinnar tóku allar vel í þessa 

beiðni og voru tími og staðsetning ákveðin í samráði við þær. Öll viðtölin voru tekin 

augliti til auglitis nema eitt, en sú kona var staðsett í öðrum landshluta og var þá notast 

við Skype internetsímaforrit með myndavél. Sem fyrr segir fóru viðtölin fram í mars 

mánuði og tvö síðustu viðtölin í fyrstu viku apríl mánaðar 2014. Tóku þau frá tuttugu og 

sex mínútum upp í fimmtíu og fjórar mínútur. Fóru þau fram á mismunandi stöðum en 

vildi rannsakandi tryggja að viðmælandi væri í þægilegu umhverfi, svo viðmælendur 

réðu staðsetningu hverju sinni. Í flestum tilfellum var það á heimili viðmælenda utan eitt 

skipti sem var á kaffihúsi og svo hið fyrrnefnda Skype samtal þar sem viðmælandi var 

staðsettur á heimili sínu og rannsakandi á sínu heimili. Viðtölin gengu öll vel og var 

þægilegt andrúmsloft ríkjandi milli rannsakanda og viðmælenda í öllum tilfellum. Fékk 

rannsakandi samþykki allra viðmælenda til að hljóðrita viðtölin og til þess var nýtt forrit í 

iPhone síma rannsakanda. Rannsakandi hóf hvert viðtal á að kynna aftur sjálfan sig, 

verkefnið og tilgang þess sem og að ítreka trúnað og nafnleynd við viðmælanda. Við 

viðtalsframkvæmdina var stuðst við viðtalsramma sem rannsakandi útbjó. Samanstóð sá 

rammi af tuttugu og þremur spurningum sem skipt var niður í fjóra flokka; Bakgrunnur 

viðmælanda, starfið sjálft og menntun hans, starfsumhverfið og að lokum framtíðarsýn 

(Sjá viðauka 2). Var leitast við að hafa spurningarnar opnar til að viðkomandi gæti komið 

sínum skoðunum algerlega á framfæri. Að auki stóð viðmælendum ávallt til boða að 

koma fleiru á framfæri ef vilji var til þess. Var reynsla rannsakanda af viðtölunum afar 

ánægjuleg og viðmælendur tóku vel í viðfangsefnið. 



 

29 

3.4 Gagnagreining  

Sem fyrr segir voru öll viðtölin hljóðrituð. Við gagnagreiningu var fyllstu nærgætni gætt 

við afritun viðtalanna og þeim síðan eytt af tækinu líkt og viðmælendum var heitið. Þegar 

afritun viðtala var lokið rýndi rannsakandi í viðtölin og greindi þau. Voru samlíkindi og 

ólíkindi í svörum viðmælenda fundin og greind hver reynsla þeirra væri sem konur í 

svokölluðum karlastörfum og hvaða þættir hvöttu þær til starfsins, og þannig leitast við 

að finna svör við rannsóknarspurningum verkefnisins. 

Við framkvæmd rannsóknar þessarar var reynt eftir bestu getu að fylgja 

siðferðislegum viðmiðum. Viðmælendum var strax í upphafi tilkynnt um tilgang 

rannsóknarinnar og þeir beðnir um þátttöku, en þó gert ljóst að valið væri þeirra og þeim 

væri ekki skylt að veita viðtal. Einnig voru þeir upplýstir um að fyllsta trúnaðar og 

nafnleyndar væri heitið og að hljóðritunum yrði eytt að lokinni úrvinnslu gagnanna. 
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4 Niðurstöður 

Hér á eftir verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Skiptast niðurstöðurnar í 

fjóra meginkafla sem endurspegla þemun sem dregin voru upp úr viðtölunum með hjálp 

viðtalsrammans, þau eru Starfshvatar, Fordómar, Áreitni og Framtíðarsýn. Til stuðnings 

niðurstöðunum eru innan kaflanna lagðar fram beinar og óbeinar tilvitnanir í viðtölin 

með það að markmiði að svara rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í upphafi; 

1. Hver er upplifun kvenna í svokölluðum karlastörfum? 

2. Hvað hvatti þær inn á þessa braut?  

4.1 Hvatar til starfsvals 

 

Tafla 3: Helstu hvatar til starfsvals 

 

 

Tafla 3 sýnir þær ástæður sem viðmælendur nefndu sem helstu hvata þess að þeir völdu 

þessa braut.Viðmælendur áttu það sammerkt að hafa einlægan áhuga á starfinu sem þeir 

starfa í. Spurðir að því hverja þeir teldu helstu áhugahvatana fyrir því að hafa valið þessa 

starfsbraut áttu flestir viðmælendur það sameiginlegt að karlkyns einstaklingur í þeirra 

innsta hring, þ.e. í hópi fjölskyldu og/eða vina, væri áhrifavaldur á starfsval þeirra. Voru 

þá helst feður viðmælenda, vinir eða kærasti á táningsárum sem voru þeim fyrirmynd í 

starfsvali. Að auki töldu tveir viðmælendur launin hafa eitthvað með starfsvalið að gera, 

til að mynda lýsti viðmælandi C þessu sem svo: 

 ...Pabbi er sko píparameistari og þar kynntist ég starfinu sko fyrst og 

hafði þannig lengi fylgst með starfinu gegnum hann...og ég hérna...ég var 
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bara búin að fá leið á því að vera í einhverjum svona afgreiðslustörfum 

og þannig, með léleg laun ... Bræður mínir og frændur voru alltaf að 

vinna hjá honum með miklu hærri laun en ég....Þannig það voru svona 

eiginlega ástæðurnar fyrir að ég fór í þetta. 

Viðmælandi A hafði líka karlkyns áhrifavalda á sínu starfsvali: 

...Pabbi minn var mjög duglegur að láta mig vinna karlmannsverk ....Ég kynntist 

núverandi kærastanum mínum líka þegar ég var 15 ára og hann er og var algjör 

bílakall...það kannski hefur hjálpað eitthvað líka.... 

Hún minntist líka á að uppeldi utan höfuðborgarsvæðisins gæti haft eitthvað með 

starfsvalið að gera en vildi þó ekki fullyrða það: 

...Ég er utan af landi og ólst upp þá kannski öðruvísi en aðrar stelpur... 

Einnig höfðu flestar kvennanna sem rætt var við haft áhuga á störfum innan greinarinnar 

frá unglingsaldri. Viðmælandi B hafði til að mynda haft áhuga á bílum og bifvélavirkjun 

frá  sextán ára aldri en að auki taldi hún félagsstarf hafa verið áhrifavald á starfsval sitt 

líka, eins og hún segir: 

...Sko ég er náttúrulega búin að vera í björgunarsveit....þá í einhver 8 ár 

eða eitthvað, 9 ár eða eitthvað...og...meirihlutann af þeim tíma var ég 

búin að vera starfandi í bílaflokk. Og hérna, það var svona hluti af 

kveikjunni, en svo í rauninni fékk ég sko fyrst áhuga þegar ég var 16 ára 

þegar ég var að umgangast vinkonu mína og þáverandi kærasta hennar 

sem var mjög mikill svona bíladellukall. Þá eiginlega kom þessi bóla 

fyrst... 

Þó voru tveir viðmælendur sem ekki töldu áhugann hafa endilega verið til staðar frá 

unglingsárum, þær D og F. Töldu þær sig frekar hafa óvart „lent“ í starfinu og það að 

vinna í greininni hafi átt sinn þátt í að þær völdu að gera þetta að ævistarfi sínu. 

Viðmælandi D taldi sig til að mynda hafa slysast óvart í starfið og lýsti því sem svo: 

...Ég slysaðist eiginlega bara inn sem sumarstarfsmaður  uuu... 2011. Þá 

var það strákur sem að ég þekkti í gamla daga sem að benti mér á þetta. 

Fyrrverandi lögreglumaður. Þannig ég ákvað bara að sækja um og datt 

þar inn, og þar bara fékk ég áhugann, [...] ég hafði ekkert spáð í þessu, 

þetta var ekkert gamall draumur eða neitt ... heldur bara einhvern veginn 

gerðist bara.  
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Annað sem sameiginlegt var meðal flestra viðmælenda er að konurnar kjósa 

fjölbreytileika í starfi, og kom fram í máli allra þeirra að þeim líkaði vel hvað enginn 

dagur væri eins, ólíkt því sem störf sem fela í sér kyrrsetu, til dæmis við tölvuskjá myndu 

gera. Allar töldu þær það hafa átt sinn þátt í að hafa valið sér þennan starfsvettvang; þ.e. 

að vinna fjölbreyttan vinnudag. Viðmælandi C lýsti því til að mynda sem svo:  

...þetta er svo fjölþætt starf, þetta er svo gaman. Þú ert eiginlega aldrei að 

gera það sama og þó þú sért að gera það sama þá er það alltaf öðruvísi 

eftir því í hvaða íbúð þú ert sko. Mér finnst það mjög skemmtilegt við 

þetta. Og þú þarft alltaf að vera að hugsa. Þetta er ekki svona starf sem þú 

getur bara gert endalaust af vana sko... 

Líkt og fyrr kemur fram sögðust tveir viðmælendur, C og E hafa viljað góð laun og að 

það hefði verið einn áhrifavalda á starfsval þeirra. Aðrir viðmælendur nefndu þó ekki að 

launin hafi verið meðal helstu hvata fyrir starfsvali sínu. 

4.2 Fordómar 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar höfðu orðið varir við fordóma fyrir að vera starfandi í 

sínu fagi. Tafla 4 sýnir frá hvaða hópum viðmælendur fundu fyrir fordómum: 

Tafla 4: Hvaðan viðmælendur finna fyrir fordómum 

 

Allir viðmælendur kváðust verða varir við fordóma fyrir að starfa í starfsgrein sinni. 

Sammældust allir þátttakendur utan eins, E, um að finna mikið fyrir fordómum frá 

samfélaginu. Þannig lýsir viðmælandi A sinni reynslu; 
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...Sumir skilja bara ekki að konur geta gert við bíla alveg eins og karlar. 

Ég finn það alveg stundum hjá kúnnum að þeir bera einhvern veginn 

minna traust til mín, [...] stundum koma kúnnar labbandi inn á verkstæðið 

og horfa bara framhjá mér...þeir vilja sko fá að tala við bifvélavirkja. 

Viðmælandi D hafði á orði varðandi sína reynslu: 

...það eru náttúrulega endalausir fordómar og endalaust grín þú veist með „hver pantaði 

strippara“ og alls konar svoleiðis komment, svona fordómaskotnir brandarar sem er alveg 

orðið gífurlega þreytt ... 

Ekki reyndust allir viðmælendur þó hafa orðið fyrir fordómum af höndum 

samstarfsmanna sinna en viðmælendur A, C og D töldu sig þó hafa orðið fyrir slíku. 

Þannig hafði viðmælandi A á orði að hann fyndi fyrir fordómum á vinnustaðnum en ekki 

frá samstarfsmönnum í sinni deild, heldur úr öðrum deildum fyrirtækisins. Viðmælandi C 

lýsti því sem svo : 

...þetta var svona...soldið svona...“þú ert stelpa, þú getur ekkert haldið á þessu“  og fleira 

í þessum dúr, soldið svona, fordómar í þeim... 

Viðmælandi D talaði líkt og fyrr segir einnig um að finna fyrir fordómum á 

vinnustaðnum. Hún tók þó skýrt fram að það væri frá eldri starfsmönnum lögreglunnar 

en ekki þeim yngri: 

...frá sko gömlu skápunum eins og við köllum þá...eða sko köllunum sem 

eru búnir að vera þarna síðan ég var hugmynd sko, búnir að vera í 30, 40 

ár. Þeir svona hafa kannski ekki jafn mikla trú á okkur og við sjálfar og 

yngri mennirnir, þeim finnst við kannski koma inn og fara bara fljótt... 

Viðmælandi F hafði þó orðið fyrir fordómum frá samstarfsaðilum er hún vann í sömu 

starfsgrein og nú en á annarri starfsstöð. Má það rekja til þess að nú starfar hún sem 

fangavörður í eina kvennafangelsi landsins, en var áður starfandi í fangelsi fyrir karlkyns 

fanga með fleiri samstarfsmönnum af hinu kyninu. Í kvennafangelsinu er gerð krafa um 

kvenkyns fangaverði og því eru konur meirihluti starfsmanna á þeirri starfsstöð eða fimm 

talsins af átta starfsmönnum, þó yfir höfuð teljist starfsstéttin til karlastarfa.  

Þegar viðmælendur stunduðu nám í sínu fagi fundu flestir þeirra fyrir ákveðnum 

fordómum í náminu enda reyndust allir þeirra vera í miklum minnihlutahópi í sínu námi.  
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Tafla 5 sýnir kynjaskiptingu í námi hvers viðmælanda. 

Tafla 5: Kynjaskipting í námi 

 

Þeir viðmælendur sem fundu fyrir fordómum í námi fundu þó ekki einungis fyrir þeim 

frá samnemendum. Í einhverjum tilfella fundu viðmælendur fyrir fordómum frá 

kennurum í náminu sem kann að koma á óvart. Þannig lýsir viðmælandi A reynslu af 

fordómum í sínu námi: 

...Mér finnst ég hafa verið mjög heppin með bekkjarfélaga, strákarnir voru 

mjög nice við mig og ég eignaðist fljótt nokkra félaga...en ég fann samt 

alltaf fyrir leiðindum hér og þar...bæði frá nemendum og líka sko frá 

sumum kennurum... 

Viðmælandi C kvaðst einnig hafa fundið fyrir fordómum af hálfu kennara í sínu námi.  

Að auki má segja að viðmælendur hafi þurft að glíma við eigin fordóma ef svo mætti 

kalla þegar þeir ákváðu að stíga skrefið inn í starfsgrein í karlastarfi. Höfðu nokkrir orð á 

því að hafa fundið fyrir hræðslu og kvíða vegna þess að vera að fara í nám og hefja starf 

sem væri í karlastarfsgrein. Þannig lýsir viðmælandi B því hvernig upplifunin var í 

aðdraganda námsins: 

...Þetta var náttúrulega rosalega erfitt...það tók mig alveg langan tíma að fá 

kjarkinn í að sækja um námið af því að ég var svona föst í því að ég þurfti 

að kunna eitthvað sko áður en ég færi í námið... 

Viðmælandi B var ekki sá eini sem fann fyrir slíkum tilfinningum í aðdraganda þess að 

stíga inn á vinnumarkað karlastarfs. Viðmælandi E lýsir því sem svo að hún hafi fundið 
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fyrir kvíða og spenningi við að fara inn á þessa starfsbraut. Viðmælandi A lýsti einnig 

sinni upplifun af því að stíga inn á þetta svið:  

...Í fyrsta lagi þá tók það mig örugglega tvö ár bara að þora að fara út í 

þetta nám...ég hélt þetta væri bara fyrir stráka, [...] Þegar kom að því að 

skrá mig aftur í nám á vorönn þá bara ákvað ég að láta slag standa og 

skráði mig í bifvélavirkjunina. Ég var sko með rosalegan kvíða yfir 

þessu....en þetta var samt það sem mig langaði að gera. 

Viðmælandi C lýsti einnig sinni reynslu frá upphafinu þegar hann steig inn á þessa braut. 

Kvað hann þetta hafa verið mjög stressandi og það hafi verið mjög erfitt í fyrstu. 

Viðmælendur D og F töluðu ekki um óþægilegar tilfinningar í upphafi ferils síns, né í 

upphafi fagnámsins. 

4.3 Áreitni 

Tafla 6 Hefur orðið fyrir áreitni í starfi sínu 

 

Tafla 6 sýnir hvort viðmælendur hafi orðið fyrir áreitni í starfi sínu. Allir viðmælendur 

rannsóknarinnar utan eins höfðu orðið fyrir áreitni í starfi sínu. Vakti það sérstaka athygli 

rannsakanda að þrátt fyrir að hafa orðið fyrir áreitni í starfi áttu viðmælendur jafnframt 

sameiginlegt að hafa ekki aðhafst vegna þessa brots sem þeir höfðu orðið fyrir og höfðu 

viðmælendur frekar valið að tilkynna ekki atburðinn og þagga hann niður. Virtust 

viðmælendur vera nokkuð vonlausir þegar kom að þessu og töldu þetta vera fylgihlut 

þess að vera kona í karlastarfi, og þannig ættu konur bara að láta þetta yfir sig ganga. 

Þannig lýsti viðmælandi D sinni sýn á þetta: 
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...Jú það er náttúrulega...það gerist alveg, og...þú veist, maður er bara 

löngu búinn að byrgja skel. Ef það er eitthvað þá bara...ég er ekki að fara 

heim og skrifa einhverja skýrslu eða senda kvörtun eða eitthvað þú veist, 

þetta er bara, karlar eru oft bara karlar... 

Gefa þessi orð viðmælandans til kynna að það sé mjög fjarlægt veruleikanum að ætla að 

kvarta yfir slíku og vakti það athygli rannsakanda. Viðmælandi C lýsti sinni reynslu sem 

svo, spurður að því hvort hann hefði orðið fyrir áreitni: 

...Jájá...ég bara ákvað það mjög fljótlega að það þýddi ekkert að taka svoleiðis inn á sig... 

Ég lít meira bara á það sem grín hjá þeim... 

Talaði viðmælandinn jafnframt um að áreitni væri einnig þáttur sem fældi konur frá 

faginu: 

...svo líka þetta svona, þessi áreitni...það eru rosalega margar sem gefast upp á því sko. 

Við lentum í því með einn kennarann í skólanum, hann var alltaf  með eitthvað svona... 

Viðmælandi B lýsti jafnframt sinni upplifun af áreitni á vinnustað sem svo: 

...uuu...sko....venjuleg stelpa myndi örugglega flokka þetta sem 

kynferðislega áreitni. En...ég er bara þannig gerð, einhvern veginn..., [...] 

En jújú, stundum svona...þú veist...mér er ekki auðveldlega misboðið. Þú 

veist, það þarf alltaf mikið til. En hérna...stundum er svona... það er ekki 

sama hver það er...sem er að...segja hlutina. Þú veist...sumir mega grínast, 

aðrir ekki. 

Viðmælandi E skar sig svolítið úr hópi viðmælenda þegar kom að því að finna fyrir 

fordómum og að verða fyrir áreitni. Vildi hann meina hann byggi í litlu samfélagi þar 

sem allir þekktu alla og allir væru vinir, og því væri enginn að sýna illgirni á þann hátt.  

4.4 Framtíðarsýn 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar kváðust vera hamingjusamir í starfi sínu og líða vel í 

því. Aðspurðir hvort þeir teldu sig eiga eftir að starfa innan greinarinnar til framtíðar voru 

allir viðmælendur á þeirri skoðun að svo væri. Eins og viðmælandi C orðaði það: 

...það er erfitt að hætta þegar þér finnst vinnan þín alltaf skemmtileg... 

Viðmælandi A lýsti þó yfir ákveðinni óvissu, þ.e. að í dag væri staðan sú að hún vildi 

ekki hætta þó hún vissi ekki hvað framtíðin bæri í skauti sér. Hún taldi þetta ekki 

framtíðarstarf í upphafi en nú hugsi hún öðruvísi.  
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Tafla 7: Álit á stöðu kvenna í starfsgrein sinni 

 

Tafla 7 sýnir álit viðmælenda á stöðu kvenna innan sinnar starfsgreinar í dag. 

Flestir viðmælenda eru sammála um að staðan innan þeirra starfsgreina sé ekki nógu góð, 

hlutfall kvenna sé of lágt. Viðmælandi A sagði stöðuna ekki góða en tók þó fram að hún 

væri ekkert endilega hlynnt jafnara kynjahlutfalli á vinnumörkuðum heldur hefði bara þá 

skoðun að konur ættu bara að gera það sem þær vilja gera. 

Viðmælandi C telur stöðu kvenna í píparastéttinni sorglega: 

...Mér finnst það alveg sorglegt hlutfall sko, mér finnst alveg að það mættu 

vera fleiri stelpur. Þetta er alveg vinna sem stelpur geta alveg unnið sko, 

[...] það er bara engin hvatning til þess að fara í þetta fyrir stelpur. Þegar 

stelpur koma inn á svona vinnustaði þá...það er rosalega erfitt sko. Það er 

mjög erfitt að vera eini kvenmaðurinn alltaf með karlmönnum, [...] Þannig 

það eru ótrúlega margar sem hætta, gefast upp strax... 

Einnig bætti viðmælandinn því við að það sem væri einna erfiðast væri það að þú næðir 

aldrei að verða eiginlegur hluti af hópnum. Það væri ákveðið bil á milli kvenmanna og 

karlmanna sem yrði ekki brúað. 

Viðmælendur D og E voru nokkuð jákvæðir á stöðu kvenna í sinni grein. Eins og 

viðmælandi D minntist á: 

...Sko það er náttúrulega verið að fjölga, eins og núna í lögregluskólanum eru 12 konur 

og 4 karlmenn, [...] það er alveg nýtt, það hefur ekki verið áður að konur eru alveg 

fleiri.... 
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Má telja þessa fjölgun innan Lögregluskólans merki um jákvæða þróun á stöðu kvenna 

innan greinarinnar þegar nemendur innan skólans eru ekki einungis að meirihluta konur, 

heldur jafnframt að svona hátt hlutfall af nemendafjöldanum séu kvenkyns.  

Viðmælendur voru spurðir hvernig þeir teldu best að fjölga konum innan starfstéttar 

sinnar og hvaða aðgerðir þeim þættu nauðsynlegar í því skyni. Svöruðu allir 

viðmælendur á sömu leið að það þyrfti að kynna starfsgreinarnar betur fyrir konum og 

gera þær sýnilegri. Tafla 8 sýnir yfirlit yfir það sem viðmælendur telja að þurfi að gera til 

að fjölga konum innan stéttar sinnar. 

Tafla 8: Leiðir til að fjölga konum innan stéttarinnar 

 

Sýna þessar niðurstöður fram á mikilvægi þess að gera kvenfyrirmyndir í karlastörfum 

sýnilegri og þá strax frá barnsaldri. Viðmælandi C tók svona til orða: 

...Mér finnst að það þurfi bara að kynna þetta meira og koma með þetta inn í 

grunnskólana, svona verklega kennslu í öllum iðngreinum. Ekki bara smíða- og 

handavinnu, mér finnst það alveg fáránlegt. 

Kynning á starfinu var helsta leiðin sem allir viðmælendur nefndu, en að auki taldi 

viðmælandi F mikilvægt að vinnuaðstæðurnar í starfinu yrðu bættar svo fleiri konur 

kærðu sig um að starfa í greininni.  

...Núna eru nokkur fangelsi sem karlar geta setið af sér í en bara þetta eina 

í Kópavogi fyrir konur. Og meira að segja er það nýtt fyrir karla líka því 

hin eru svo fullsetin...en ég held að þar sem flestar konur fara í þetta starf 

enda á að vinna í kvennafangelsinu þá myndi til dæmis vinna með því ef 
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aðstæðurnar væru betri. Þó þetta sé fangelsi þá er þetta vinnuaðstaðan 

okkar líka... 

Aðrir viðmælendur nefndu þó ekki vinnuaðstæðurnar sem þátt sem gæti laðað konur að 

starfsgrein sinni. 

4.5 Megin niðurstöður 

Tafla 9: Megin niðurstöður 

 

Tafla 9 sýnir megin niðurstöður rannsóknarinnar út frá rannsóknarspurningunum sem 

lagðar voru fram í upphafi. Upplifun kvenna af karlastörfum er almennt góð, 

viðmælendur segjast allar vera glaðar og líða vel í starfi. Að því sögðu hafa þær allar 

upplifað fordóma og flestar orðið fyrir áreitni sem skyggir á annars góða upplifun þeirra. 

Helstu starfshvatar viðmælenda til starfa innan karlagreina eru karlkyns fyrirmyndir, 

áhugi frá táningsaldri og fjölbreytileiki starfsins. 

Aðrar niðurstöður er fram komu í þessari rannsókn og vöktu athygli rannsakanda 

sýndu að allir viðmælendur hennar reyndust vera yngstir eða næstyngstir í þeim 

systkinahópi sem þeir ólust upp í. Ekki er það þó eitthvað sem viðmælendur tengdu 

sérstaklega við stöðu sína í starfi í dag en væri jafnvel áhugavert að athuga frekar hvort 

tengsl séu á milli þess hvar þú ert staðsettur í systkinaröðinni og til að mynda hvort áhrif 

karlfyrirmynda í uppvexti hafi frekari áhrif á yngri börnin heldur en þau eldri.  
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5 Umræða 

Megintilgangur rannsóknar þessarar var að skoða upplifun kvenna í karlastörfum og 

jafnframt skoða þá hvata sem leiddu til hins óhefðbundna starfsvals þeirra. Hér á eftir 

verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þær settar í samhengi við fyrri 

rannsóknir sem nefndar hafa verið í fræðilega yfirlitinu. Rannsakandi reynir að komast að 

rökstuddri niðurstöðu um viðfangsefnið og svara rannsóknarspurningunum tveimur sem 

lagðar voru fram í upphafi: 

 Hver er upplifun kvenna í svokölluðum karlastörfum? og  

Hvað hvatti þær inn á þessa braut?  

Einnig verður fjallað um annmarka rannsóknarinnar sem og hvort hún varpi skýrara ljósi 

á viðfangsefnið og hvað megi skoða nánar í framtíðinni.  

5.1 Upplifun kvenna í karlastörfum 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að upplifun kvenna í karlastörfum sé almennt 

góð. Viðmælendur kváðust allir vera ánægðir og hamingjusamir í starfi sínu. Þó kom það 

rannsakanda frekar furðulega fyrir sjónir að viðmælendurnir segjast hamingjusamir í 

starfi en höfðu samt margar þeirra neikvæða sögu að segja úr störfum sínum. Flestar 

höfðu þær orðið fyrir fordómum af einhverju tagi í störfum sínum. Einna helst fundu þær 

fyrir fordómum frá samfélaginu gagnvart konum í þeirra störfum. Telur rannsakandi það 

ýta enn frekar undir nauðsyn þess að útrýma fordómum samfélagsins gagnvart 

óhefðbundnu starfsvali kynjanna þar sem fyrrnefnd rannsókn Lenu Rutar Birgisdóttur 

(2011) sýndi fram á að karlar í kvennastörfum upplifðu einnig fordóma frá samfélaginu 

fyrir starfsval sitt. Jafnframt hafði hluti viðmælenda orðið fyrir fordómum inni á eigin 

vinnustað þó það hefði átt sér stað í upphafi e n væri ekki lengur reynsla þeirra. Vakti það 

athygli rannsakanda að í rannsókn Finnborgar Salóme Steinþórsdóttur (2013) reyndist 

yngsta kynslóð lögreglumanna fordómafyllst í garð kvenna innan stéttarinnar meðan 

viðmælandi þessarar rannsóknar sem starfar innan stéttarinnar taldi sig aðeins finna fyrir 

fordómum frá eldri samstarfsmönnum sínum en ekki yngri kynslóðinni, og gætir því 

þversagnar þar á milli. Er þó ekki hægt að alhæfa þar um vegna smæðar þessarar 

rannsóknar þar sem aðeins var talað við einn viðmælanda innan lögreglustéttarinnar. 

Reyndust fjölskyldur viðmælenda í flestum tilfellum vera stoltar og styðja við bakið á 
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þeim frekar en að vera fordómafullar í þeirra garð sem er jákvæð staðreynd. 

Viðmælendur lýstu flestir jafnframt miklum kvíða eða streitu því fylgjandi að stíga 

upphaflega inn á vinnumarkaðinn sem gæti mátt túlka sem þeirra eigin fordóma. 

Fyrrnefnd kenning Bandura (1994) um mikilvægi sjálfstrúar við starfsval sem Betz og 

Hacket (1986) studdust við er þeir fjölluðu um mikilvægi sjálfstrúar í ferlinu við starfsval 

á hér við. Viðmælendur þurftu að trúa á sjálfa sig og þora að stíga inn á braut sem hræddi 

þær líka vegna þess hve óhefðbundin sú braut væri fyrir kyn þeirra. Hræðsla við að stíga 

inn á braut vegna þess að karlar eru ríkjandi inni á henni og trúar um að konur eigi ekki 

erindi þangað inn getur fælt konur frá því að starfa við það sem þær raunverulega langar.  

Auk þess að finna fyrir fordómum vegna starfs síns höfðu viðmælendur allir nema 

einn reynslu af áreitni á vinnustað. Höfðu þær allar þó brugðist við slíku á sama hátt, þ.e. 

ekki aðhafst neitt í málinu. Virðist viðhorf viðmælenda til áreitis á vinnustað vera nokkuð 

vonlaust, það sé fylgifiskur þess að starfa á vettvangi þar sem karlar eru í meirihluta og 

eigi maður að láta slíkt yfir sig ganga. Er slík hugsun að mati rannsakanda áhyggjuefni ef 

konur eiga ekki að geta unnið við það sem þær kjósa sér án þess að þurfa að verða fyrir 

áreitni á vinnustaðnum. Styðja þessar niðurstöður við fyrri rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á þessu sviði að mati rannsakanda. Gefa niðurstöðurnar til kynna að áreitni gegn 

konum sé algeng í karlastörfum þar sem konur starfa. Bendir fyrrnefnd rannsókn 

Finnborgar Salóme Steinþórsdóttur (2013) á slíkum málum innan lögreglunnar til þess 

sama þar sem hátt hlutfall kvenna taldi sig hafa upplifað áreitni innan vinnustaðarins eða 

þrjár af hverjum tíu konum og voru dæmi þess að konur hefðu hrökklast úr starfi vegna 

þess. Fyrri rannsóknir höfðu jafnframt sýnt að breytinga sé þörf svo kynin eigi jafna 

möguleika á að njóta sín í starfi (Katrín Björg Ríkharðsdóttir, 2011; Katrín Björg 

Ríkharðsdóttir og Ingólfur  Ásgeir Jóhannesson, 2012). Telur rannsakandi þetta jafnframt 

styðja við þá kenningu Powells, Bagilholes og Daintys (2009) að konur í karlastörfum 

leitist við að öðlast viðurkenningu samstarfsmanna sinna með því að sætta sig við 

mismunun í formi áreitni og fordóma á vinnustað sínum. Einnig telur rannsakandi þetta 

styðja við orð Croson og Gneezy (2009) um að konur séu mótfallnar áhættu og því leggi 

þær ekki í að tilkynna slík brot. Getur slíkt reynst hættuleg þróun því með þessari hegðun 

og því að réttlæta áreitni á vinnustað eru konurnar að viðhalda þessari hugsun í stéttinni 

að það sé alveg í lagi að koma svona fram. Nauðsynlegt er að mati rannsakanda að konur 

stígi fram ef þær verða fyrir áreitni og tilkynni hana þannig að á slíkum brotum sem og 

annars konar kynjamismunun á vinnustöðunum sé tekið og slíku verði útrýmt.  
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Þrátt fyrir að finna fyrir fordómum í starfi og hafa orðið fyrir áreitni töldu 

viðmælendur allir sig hamingjusama og ánægða í starfi líkt og fyrr segir. Allar kváðust 

þær sjá sig fyrir sér starfandi í starfsgreinum sínum til framtíðar. Töldu þær konur eiga 

rétt á að vinna við það sem þær vilja, óháð kyni sínu og að störfin væru allt störf sem 

konur geta auðveldlega unnið. Það væri ekki alltaf svona mikill munur á kynjunum eins 

og einblínt er á og sammælist þessi fullyrðing því sem Malach Pines og Kaspi-Baruch 

(2008) héldu fram um að oft sé of mikil áhersla lögð á mismuninn milli kynjanna frekar 

en líkindin þeirra á milli sem oft reynast meiri. Sammæltust þær einnig um að mikilvægt 

væri að kynna starfsgreinarnar betur fyrir stúlkum og almennt fyrir fólki og þyrftu konur 

í karlagreinum að stíga út og gera sig sýnilegri. Rannsakandi er sammála þessu áliti 

viðmælenda sinna. Konur í störfum sem eru óhefðbundin fyrir þeirra kyn þurfa að vera 

sýnilegar og vera fyrirmyndir sem sýna að allir geta starfað við það sem þá langar til, 

óháð kyni. Líkt og fram kom í niðurstöðukaflanum hér að framan taldi viðmælandi C 

mikilvægt að iðngreinar yrðu kynntar betur strax í grunnskólanámi. Telur rannsakandi 

það vera leið sem gæti reynst áhrifarík. Þá er ekki einungis um að ræða við kynningu á 

iðngreinum heldur öllum greinum og er mikilvægi þess að fá aðila sem er af því kyni sem 

er óhefðbundið fyrir starfsgreinina mikið upp á að sýna börnum fyrirmyndir í öllum 

störfum. 

5.2 Starfshvatar 

Rannsókn þessi sýndi fram á að helstu þættirnir sem hvöttu viðmælendur inn á þessar 

óhefðbundnu starfsbrautir væru karlkyns fyrirmyndir í umhverfi þeirra frá unglingsaldri 

eða jafnvel frá í æsku. Til dæmis höfðu feður, bræður eða kærastar á unglingsárum 

virkað sem hvati á konurnar að fara inn á sína starfsbraut. Styðja þessar niðurstöður við 

fyrri niðurstöður þess efnis að fjölskyldumeðlimir hefðu meiri áhrif á starfsval kvenna 

heldur en karla (Fjóla Þórdís Jónsdóttir og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2013). Að auki 

reyndist einlægur áhugi frá táningsaldri vera ráðandi þáttur í starfsvali þeirra sem og 

fjölbreytileiki starfsins. Samsvarast það kenningu Gottfredssons (1996) um að starfsval 

geti verið þróunarferli sem hefjist strax í barnæsku. Aðrir þættir líkt og góð laun og að 

slysast óvart inn í starfið reyndust ekki vera eins ráðandi í starfsvali kvenna í 

karlastörfum og ýtir það undir sannleiksgildi rannsókna sem sýnt hafa fram á að konum 

sé frekar umhugað um að gera gagn í störfum sínum frekar en að fá betri laun (Fernández 

o.fl., 2006; Chevalier, 2007; Fjóla Þórdís Jónsdóttir og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2013). 
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Viðmælendur rannsóknarinnar voru ýmist með maka eða einhleypir og áttu sumar þeirra 

börn. Hefði verið áhugavert að kanna frekar samspil þessara þátta, hvernig heimilislíf 

með maka og börnum fléttast saman við starf þeirra innan karlastarfsgreinar. Að auki 

kom fram í viðtölum rannsakanda, og hefur verið nefnt hér framar, að allir viðmælendur 

væru yngstir eða næstyngstir í sínum systkinahópi. Veltir rannsakandi því fyrir sér hvort 

einhver tengsl geti verið milli þess og áhrifa karlfyrirmynda á starfsval kvennanna. 

Enginn viðmælenda tilgreindi þó stöðu sína í systkinahópi sem áhrifamátt á starfsval og 

er hér einungis um vangaveltur rannsakanda að ræða.  

5.3 Samantekt 

Rannsakandi telur í stuttu máli svör rannsóknarspurninganna koma fram í því sem hér 

hefur verið reifað að framan. Upplifun kvenna í karlastörfum er nokkuð góð er við kemur 

ánægju þeirra með starfsval og sýn þeirra á framtíðina. Hins vegar vega áhrif fordóma og 

áreitni þungt og draga úr jákvæðri upplifun kvenna í karlastörfum. Er mikilvægt að 

þessum viðhorfum sé útrýmt svo vinna megi að því að fjölga konum í störfum sem ekki 

teljast hefðbundin fyrir kyn þeirra. Karlkyns fyrirmyndir, áhugi frá táningsaldri og 

fjölbreytileiki í starfi reyndust helstu áhugahvatar viðmælenda fyrir að stíga inn á sína 

starfsbraut. Mikil áhrif karlkyns fyrirmynda í umhverfi viðmælenda komu rannsakanda 

ekki á óvart en að hans mati þyrfti að opinbera hugmyndina um konur í karlastörfum 

frekar þannig að fyrirmyndunum í þessum störfum fjölgi og séu ekki bara karlkyns. 

Rannsakandi veltir fyrir sér hvort staðan væri önnur og þannig væru fleiri konur starfandi 

innan karlastétta ef fleiri kvenkyns fyrirmyndir þeirra væru til staðar. 

5.4 Annmarkar rannsóknar, framlag hennar til viðfangsefnisins og 

rannsóknarefni framtíðar 

Helstu annmarkar þessarar rannsóknar eru smæð hennar, en einungis var rætt við sex 

viðmælendur og því erfitt að alhæfa út frá því. Var reynt að ná til fleiri viðmælenda en 

ákveðin mettun reyndist vera á markaðnum og fengust ekki fleiri til þátttöku. 

Rannsakandi veltir fyrir sér hvort jafnvel megi rekja það til hræðslu kvenna í 

karlastörfum við að segja sína upplifun og fá bágt fyrir á vinnustaðnum.  

Hér á landi hafa sem fyrr segir ekki verið framkvæmdar margar rannsóknir á sviði 

óhefðbundins starfsvals kynjanna. Má því ætla að niðurstöður þessarar rannsóknar nýtist 

við að auka skilning á upplifun kvenna sem starfa í karlastörfum og þeim þáttum sem 

liggja að baki ákvörðunum þeirra um starfsval. Styðja niðurstöðurnar jafnframt við 
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niðurstöður fyrri rannsókna eins og sýnt hefur verið fram á hér að framan og styrkja 

þannig þær rannsóknir.  

Í framhaldi af rannsókn þessari telur rannsakandi áhugavert að skoða þetta 

viðfangsefni á viðameiri hátt. Áhugavert væri að framkvæma rannsókn sem þessa með 

stærri viðmælendahóp. Einnig væri áhugavert að taka fyrir allar konur á hinum íslenska 

vinnumarkaði og kanna reynslu þeirra, upplifun og starfshvata og skoða hvort munur sé á 

milli hvata þeirra sem velja sér starf innan hefðbundinna kvennastarfa og þeirra sem 

starfa í karlastörfum. Að auki væri áhugavert að taka fyrir allar konur í svonefndum 

karlastörfum og nota við það ólíkar rannsóknaraðferðir, þ.e. nýta bæði megindlegar og 

eigindlegar aðferðir.  

 

 

 

 

 



 

45 

6  Lokaorð 

Rannsóknin sem hér hefur verið fjallað um sýndi fram á að upplifun kvenna af því að 

starfa innan karlagreina er á heildina litið nokkuð jákvæð. Þættir eins og fordómar og 

áreitni vega þó þungt og draga úr jákvæðri upplifun þeirra kvenna sem starfa innan 

karlastarfa. Mikilvægt er að slíkum þáttum sé útrýmt svo vinna megi að fjölgun kvenna 

innan karlastarfa. Karlkyns fyrirmyndir, áhugi frá táningsaldri og fjölbreytileiki starfa eru 

helstu áhrifaþættir á starfsval kvenna innan karlastétta. Breyta þarf hugarfari almennings 

og opna augu hans fyrir möguleikum kvenna innan karlastarfa. Konur sem starfa í 

karlastörfum þurfa að stíga fram og kynna störf sín og að þau séu aðgengileg konum jafnt 

sem körlum. Skapa þarf sýnilegar kvenfyrirmyndir innan karlastarfa til að auka megi 

hlutfall kvenna í starfsgreinunum.  

Helsti annmarki rannsóknar þessarar er smæð hennar og því lítið hægt að alhæfa út frá 

henni. Líkt og fyrr hefur komið fram hafa ekki margar rannsóknir verið framkvæmdar á 

óhefðbundnu starfsvali kynjanna hérlendis og er það von höfundar að þrátt fyrir smæð 

rannsóknarinnar reynist hún góð viðbót við flóruna sem fyrir er. Gefur hún tilefni til 

frekari rannsókna á þessu sviði.  
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Viðauki 1 – Tölvupóstur til viðmælenda 

Sæl vertu  

Aldís Guðmundsdóttir heiti ég og vinn nú að meistararitgerð minni í Mannauðsstjórnun. 

Efni ritgerðarinnar er konur í karlastöfum; hver er upplifun þeirra og reynsla, og  hvaða 

áhrifahvatar ýta þeim inn á þessa braut. Mér var bent á að þú starfaðir sem XXXX. Mig 

langaði að athuga hvort þú værir til í að leyfa mér að taka smá viðtal við þig? Eða gætir 

bent mér á samstarfskonu ef þú hefur ekki tök á þessu?  

Fullum trúnaði og nafnleynd er heitið.  

Vonast til að heyra frá þér  

Kær kveðja  

Aldís Guðmundsdóttir  

aldis1985@gmail.com  

sími: 868-3112 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sæl vertu  

Aldís Guðmundsdóttir heiti ég og vinn nú að meistararitgerð minni í Mannauðsstjórnun. 

Efni ritgerðarinnar er konur í karlastöfum; hver er upplifun þeirra og reynsla, og  hvaða 

áhrifahvatar ýta þeim inn á þessa braut. Ég sá inni á hóp xxxxx að þú ert skráð sem 

starfsmaður í faginu. Ertu starfandi sem stendur innan þessarar starfsgreinar? Ef svo er, 

langaði mig að athuga hvort þú værir til í að leyfa mér að taka smá viðtal við þig? Eða 

gætir bent mér á aðra konu í faginu ef þú hefur ekki tök á þessu?  

Fullum trúnaði og nafnleynd er heitið.  

Vonast til að heyra frá þér  

Kær kveðja  

Aldís Guðmundsdóttir  

aldis1985@gmail.com  

sími: 868-3112 

mailto:aldis1985@gmail.com
mailto:aldis1985@gmail.com
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Viðauki 2 – Viðtalsrammi 

 Kynna aftur verkefnið og markmið þess, og minna á nafnleynd og trúnað 

Starfið og menntun: 

 Við hvað starfar þú? 

 Hver er starfsaldur þinn í þessu starfi? 

 Ertu menntuð í þessari grein? Ef já: 

o Hver var kynjaskiptingin í náminu? 

o Hver var upplifun þín af náminu? 

 Hverja telur þú vera helstu áhugahvatana fyrir því að þú valdir þessa braut í lífinu? 

 Í upphafi, hvernig var þá tilhugsunin um að fara inn á sk. karlavinnustað? 

Starfsumhverfi: 

 Hvað vinna margir í þinni deild á þínum vinnustað? Og hvað eru þar á meðal margar 

konur? 

 Hvernig er þér tekið af samstarfsmönnum þínum?  

 Eru þín verkefni á einhvern hátt frábrugðin samstarfsmanna þinna? 

 Verðurðu vör við fordóma á þínum vinnustað? En í samfélaginu? Frá fjölskyldu 

þinni? 

 Finnst þér samstarfsmenn þínir líta á þig sem fyrst og fremst konu eða sem faglærðan 

einstakling þegar kemur að vinnunni? 

 Er tekið tillit til þinna hugmynda fyrir ýmis verkefni á vinnustaðnum? 

 Finnurðu mun á væntingum til þín í starfi og til karlmannanna á vinnustaðnum?  

 Hvernig líður þér í vinnunni ?  

 Hefurðu orðið fyrir áreitni í starfi þínu?  

 Finnurðu fyrir áhrifum á launin vegna kyns þíns? 

 

Framtíðin  

 Telur þú þig eiga eftir að starfa í þessari grein til framtíðar?  

 Hvaða skoðun hefur þú á stöðu kvenna innan þinnar starfstéttar? 

 Hvað telur þú að megi gera til að fjölga konum innan stéttarinnar?  

 Telurðu að starfið væri á einhvern hátt öðruvísi ef það væru fleiri konur í greininni?  

Bakgrunnur: 

 Hver er aldur þinn? 

 Hver er hjúskaparstaða þín? 

 Áttu börn? 

 Hvað áttu mörg systkini og hvar ertu staðsett í systkinahópnum? 

Er eitthvað fleira sem þig langar að koma á framfæri varðandi þetta málefni? 

Þakka fyrir aftur og kveðja 


