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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til 90 eininga meistaraprófs í mannauðsstjórnun 

við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Rannsóknarspurningin sem unnið var eftir er: 

Hver er upplifun Íslendinga af starfi sínu sem flugfreyjur og -þjónar hjá flugfélagi í 

Sameinuðu arabísku furstaveldunum? 

Til að svara spurningunni var notast við djúpviðtöl og var fyrirbærafræðilegri aðferð 

beitt til greiningar. Rannsóknin var unnin á árunum 2014-2015, en gagnaöflun fór fram á 

vetrarmánuðum. Tekin voru viðtöl við Íslendinga sem starfað höfðu sem flugfreyjur og   

-þjónar hjá flugfélagi í Sameinuðu arabísku furstaveldnunum og höfðu lokið störfum.  

Leiðbeinandi var dr. Erla Sólveig Kristjánsdóttir, lektor við Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands. Erlu Sólveigu þakka ég faglega leiðsögn, hvatningu og ómældan áhuga. 

Þakkir fá viðmælendur fyrir áhuga og framlag, án þeirra hefði rannsóknin ekki orðið að 

veruleika. Ég vil þakka Bergrúnu Írisi Sævarsdóttur og Dóru Ármannsdóttur fyrir ráðgjöf 

og yfirlestur. Loks vil ég þakka fjölskyldu og vinum fyrir stuðning og hvatningu.  
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Útdráttur 

Flugfélög í Sameinuðu arabísku furstaveldunum hafa ráðið Íslendinga til starfa sem 

flugfreyjur og -þjóna. Íslendingar sem sótt hafa slík starfstækifæri hafa unnið í 

starfsumhverfi sem er ólíkt íslensku starfsumhverfi. Rætt var við níu Íslendinga sem 

starfað höfðu sem flugfreyjur og –þjónar hjá flugfélagi í Sameinuðu arabísku 

furstaveldunum og var markmiðið að skyggnast inn í upplifun þeirra. Notuð var 

eigindleg rannsóknaraðferð, nánar tiltekið fyrirbærafræði, og var gögnum safnað með 

djúpviðtölum. Niðurstöður leiddu í ljós að viðmælendur upplifðu að óttablendið 

andrúmsloft væri ríkjandi. Lýsingar þeirra á stjórnunarháttum áttu margt sameiginlegt 

með einræðislegum stjórnunarháttum. Viðmælendur upplifðu valdafjarlægð og 

vantraust yfirmanna. Þeir upplifðu líkamlega og andlega vanlíðan á tímabilinu og 

upplifðu óþægindatilfinningu við það að hafa takmörkuð réttindi. Þeir nutu ýmissa 

fríðinda í starfi en þótti flókið og tímafrekt að sækja þau. Flestir voru sammála um að 

álag hefði fylgt því að starfa í fjölþjóðlegu umhverfi. Til þess að minnka álagið gerðu 

viðmælendur ráð fyrir ákveðinni hegðun frá ákveðnum hópum og flokkuðu þannig fólk. 

Þá voru viðmælendur sammála um að lítið væri talað um það neikvæða sem tengdist 

starfinu og að almenningur sæi gjarnan starfið og lífið í kringum það í hillingum. 

Viðmælendur voru þó sammála um það að reynslan hefði verið dýrmæt og að þeir 

hefðu ekki viljað sleppa tækifærinu sem gafst.  
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1  Inngangur  

Lengi hefur þekkst að Íslendingar flytjist búferlum vegna atvinnutækifæra erlendis. 

Ástæður sem liggja að baki eru margvíslegar, tækifærin ólík og tímabilin mislöng. 

Ráðningasérfræðingar flugfélaga í Sameinuðu arabísku furstaveldnunum hafa 

undanfarin ár ferðast um allan heim í leit að einstaklingunum í störf flugfreyja og -þjóna. 

Ísland er þar engin undantekning og hafa Íslendingar sótt slík tækifæri. Um er að ræða 

hóp Íslendinga sem kýs að flytja í nýja menningu, vegna starfstækifæris, almennt í 

takmarkaðan tíma. Arabísk menning er frábrugðin íslenskri og fróðlegt er að skoða 

þjóðmenningu, fyrirtækjamenningu og stjórnun í ljósi slíkra flutninga. Menning hefur 

áhrif á uppbyggingu hugans og hvernig einstaklingar skilja heiminn (Erla Sólveig 

Kristjánsdóttir, Þórunn Bjarnadóttir og Saphiere, 2015). Hafa ber í huga að menning 

erfist ekki, heldur er hún lærð og aðgreinir hópa frá öðrum. Ekki skyldi nokkurn undra að 

menningarleg gildi þroskist áfram og kristallist innan fyrirtækja (Hofstede, Hofstede og 

Minkov, 2010). Því er ljóst að fyrirtækjamenning getur að hluta til verið eins konar 

afsprengi þjóðmenningar þar sem hún vísar til undirliggjandi gilda, viðhorfa og 

meginreglna sem mynda stofn skipulagsheildar og stjórnunarhátta (Dension og Neale, 

1996). 

Að undanskildum menningarlegum áskorunum sem geta fylgt slíkum 

starfstækifærum er sjálft starf flugfreyja og –þjóna krefjandi. Unnið er eftir vöktum og 

vinnurýmið er t.d. þröngt og lokað (Chen og Chen, 2012; Ásta Kristín Gunnarsdóttir, 

e.d.). Starfið er sérstakt að því leyti að dagur á „skrifstofunni“ getur þýtt flakk milli 

tímabelta og loftslaga (Avers, King, Nesthus, Thomas og Banks, 2009). Auk þess kallar 

eðli starfsins og markaðssetning þess á að flugfreyjur og –þjónar sýni ákveðnar 

tilfinningar í starfi sem eru ekki endilega þeirra eigin (Hochschild, 2003/1983). Starfið er 

í senn krefjandi á tilfinningalegan, andlegan og líkamlegan máta (Maslach, Schaufeli og 

Letier, 2001) og flugfreyjur og –þjónar eru í áhættuhópi þegar kemur að ofsaþreytu (e. 

fatigue) og kulnun í starfi (e. job burnout) (Rosskam, Greiner, Mateski, McCarthy, 

Siegrist, Smith, Wege og Zsoldos, 2009). 
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Val á viðfangsefninu var tvíþætt; annars vegar hafði rannsakandi áhuga á 

viðfangsefninu út frá mannauðsfræðum, þar sem  um er að ræða hóp Íslendinga sem 

hefur sótt starfstækifæri í ólíka menningu og unnið undir ólíkum stjórnunarháttum en 

þekkjast almennt á Íslandi. Önnur ástæða var sú að rannsakandi hefur sjálfur starfað 

sem flugfreyja í Sameinuðu arabísku furstaveldunum og hefur heyrt sögur sem tengjast 

ögrandi starfsumhverfi. Þessar reynslusögur eiga fátt sameiginlegt með umfjöllun um 

sældarlíf og ferðalög sem hefur verið áberandi í fjölmiðlum (mbl.is, 20. ágúst 2015; 

Marín Manda, 2015; visir.is, 2013). Því þótti rannsakanda áhugavert að skyggnast undir 

yfirborðið. Rannsakandi veit ekki til þess að upplýsingum um Íslendinga sem sótt hafa 

slík tækifæri hafi verið safnað markvisst áður. 

Rannsóknin var framkvæmd eftir eigindlegri aðferðafræði og byggði á hálf opnum 

viðtölum. Tekin voru tíu viðtöl við níu einstaklinga sem starfað höfðu sem flugfreyjur og 

–þjónar hjá flugfélagi í Sameinuðu arabísku furstaveldunum og lokið störfum. Við 

úrvinnslu var unnið eftir fyrirbærafræði (e. phenomenological method) og snýst hún um 

að útskýra fyrirbæri eins og þau koma fram í meðvitundinni. Rannsakandi nálgaðist 

viðfangsefnið út frá reynsluheimi viðmælenda og markmiðið var að setja sig í spor þeirra 

og skilja veruleika þeirra. Í fyrirbærafræðilegri greiningu dýpkar það rannsókn ef 

rannsakandi skoðar reynslu sem er honum kunn. Annars getur hættan verið sú að 

rannsakandi spyrji ónauðsynlegra spurninga sem dýpka ekki efnið og að hann telji 

viðmælendur vera að fara út fyrir efnið, einmitt þegar þeir eru að ræða kjarna þess 

(Björn Bergsson, 2002; Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á upplifun Íslendinga sem starfað hafa 

sem flugfreyjur og –þjónar í Sameinuðu arabísku furstaveldunum og öðlast þannig dýpri 

skilning á því hvað þeim fannst um vinnuna sína. Unnið var eftir 

rannsóknarspurningunni: Hver er upplifun Íslendinga af starfi sínu sem flugfreyjur og -

þjónar hjá flugfélagi í Sameinuðu arabísku furstaveldunum?  

Ritgerðin er þannig uppbyggð að fyrst er farið yfir fræðilegan hluta ritgerðarinnar. 

Næst er aðferðafræði rannsóknarinnar útlistuð og fjallað um niðurstöður. Loks er fjallað 

um niðurstöður samhliða fræðunum og gerð grein fyrir takmörkunum rannsóknarinnar 

og mögulegum framtíðarrannsóknum. Ritgerðin endar á lokaorðum.  



 

11 

Mikilvægt er að hafa í huga að rannsóknin tekur til huglægra fyrirbæra og ekki er um 

að ræða mælanleg gögn. Rannsakandi biður lesendur að hafa það hugfast að hver og 

einn leggur sitt eigið mat á viðfangsefnið út frá eigin upplifun.  
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2 Fræðilegt yfirlit 

Með aukinni hnattvæðingu hefur fólksflutningum milli landa fjölgað. Hóparnir eru ólíkir 

og ástæður flutninga mismunandi (Martin og Nakayama, 2014). Í þessari ritgerð beinist 

athyglin að hópi sem kýs að flytja í nýja menningu í takmarkaðan tíma vegna 

starfstækifæris. Mikilvægt er að líta til þjóð- og fyrirtækjamenningar þegar horft er til 

slíkra flutninga, enda er um að ræða hóp sem flytur til og starfar í ólíkri menningu. Hér 

verður litið til skilgreininga á menningu, þjóð- og fyrirtækjamenningu, kenninga 

Kluckhohn og Strodtbeck, Geert Hofstede og GLOBE rannsóknarinnar. Fjallað verður um 

einræðislega stjórnunarhætti, kulnun í starfi og tilfinningar á vinnustaðnum. Þá verður 

íslensk og arabísk menning kortlögð og fjallað um starfsumhverfið í Sameinuðu arabísku 

furstaveldunum og flugfélög þar. Loks verður fjallað um starf flugfreyja og –þjóna, 

vaktavinnu og áhrif hennar.  

2.1 Menning  

Til eru ótal skilgreiningar á menningu, en breski rithöfundurinn Raymond Williams 

(1983) sagði orðið eitt af þremur flóknustu orðum enskrar tungu. Árið 1952 rannsökuðu 

mannfræðingarnir Kroeber og Kluckhohn inntak hugtaksins og tóku saman 164 

mismunandi skýringar á því, með tímanum hefur skilgreiningum fjölgað (Ott, 1989).  

Samkvæmt Hofstede (2010) sprettur menning úr samfélaginu í heild sinni. Hugar 

okkar eru forritaðir skv. félagslegu umhverfi, t.d. af fjölskyldu, vinum, skóla og 

vinnustað. Menning birtist í hugsun, tilfinningum og gjörðum og hefur hver einstaklingur 

sérstakt mynstur sem mótast frá barnsaldri og þróast með aldrinum. Erfitt er að læra ný 

mynstur og enn flóknara að aflæra gömul. Menning erfist ekki, heldur er hún lærð og 

aðgreinir hópa frá öðrum (Hofstede, o.fl., 2010). Menning hefur áhrif á uppbyggingu 

hugans og hvernig einstaklingar skilja heiminn (Erla Sólveig Kristjánsdóttir, o.fl., 2015). 

Samkvæmt Erlu Sólveigu Kristjánsdóttur o.fl. (2015) er „almenn skynsemi“ (e. common 

sense) ekki almenn sem slík, heldur bundin menningu. Vissara væri að skipta hugtakinu 

út fyrir annað; „menningarlegur skilningur.“ 
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Trompenaars og Hampden-Turner (1998) greina birtingarmynd menningar í þrjú lög. 

Ysta lagið eru tákn menningar t.d. tíska, matur og list. Lagið er sýnilegt og oft það fyrsta 

sem utanaðkomandi aðilar greina en táknin eiga þó djúpar rætur í menningunni. Á 

þessu stigi myndast oft fordómar. Næst er miðlag, þar sem norm og gildi menningar er 

að finna. Norm eru samfélagslega samþykkt eða rituð í lög og reglur, þau fjalla um hvað 

má og hvað má ekki. Þau höfða til samviskunnar og hvernig fólk ætti að hegða sér. Gildi 

eru ólík normum, þau höfða til langana og hvernig fólk þráir að hegða sér. Þau höfða til 

hugmynda um hvað er í eðli sínu gott og illt. Menning er í jafnvægi ef norm endurspegla 

gildi, annars getur myndast ójafnvægi og spenna. Trompenaars og Hampden-Turner 

(1998) benda á að ójafnvægi og spenna hafi myndast í Austur-Evrópu þegar að norm 

kommúnisma endurspegluðu ekki gildi samfélaganna og úr varð upplausn. Innst eru 

helstu forsendur sem gera hópum kleift  að lifa af í aldanna rás í ákveðnu umhverfi, t.d. í 

langvarandi þurrviðri í Afríku og í nístandi kulda í Síberíu. Þjóðir leysa áskoranir 

hversdagslegs lífs á svo augljósan hátt að lausnirnar eru ómeðvitaðar. Mannshugurinn 

myndi líklega ekki ráða við að hugsa meðvitað um lausnirnar, t.d. að anda meðvitað á 

þrjátíu sekúndna fresti. 

Hofstede o.fl. (2010) líkja lagskiptingu menningar við lagskiptan lauk. Líkt og í 

lagskiptingu Trompenaars og Hampden-Turner er yst lag tákna. Næsta lag, hetjur (e. 

heroes), geta verið manneskjur; lifandi eða liðnar, raunverulegar eða uppspuni, sem eru 

virtar og leggja línur hegðunar. Siðir (e. rituals) er næst innsta lagið og nær yfir athafnir 

sem hafa ekki takmark í sjálfu sér, s.s. hvernig fólk heilsast eða iðkar trú. Ofangreind þrjú 

lög teljast venjur (e. practices) og á yfirborðinu eru lögin sýnileg öllum en menningarleg 

meining þeirra er dulin öðrum en meðlimum menningarinnar. Innsta lagið eru gildi (e. 

values) sem stjórnað er af tilfinningum sem rista djúpt í huga fólks. Gildi eru ekki ljós 

öðrum og eigin gildi eru oft óútskýranleg. Á bernskuárum meðtaka einstaklingar 

menningu ómeðvitað, þeir læra tungumál, eignast hetjur, s.s. foreldra og 

teiknimyndapersónur, þeir læra siði og gildi verða til. Að loknu bernskuskeiði læra 

einstaklingar menningu meðvitað. 

 Ljóst er að enginn getur séð fyrir hugsanir, tjáningu eða gjörðir annarra, en hægt er 

að  leitast við að skilja hvað hefur áhrif. Gildi hópa gefa vísbendingu um hegðun, þau 

gefa til kynna hvað er almennt viðurkennt sem mikilsvert og dygðugt innan hópa (Erla 

Sólveig Kristjánsdóttir o.fl., 2015). 
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2.2 Þjóðmenning  

Þjóðir eru tilbúningur manna, fyrirbærið er pólitískt og ungt auk þess sem mörg 

landamæri voru dregin af nýlenduþjóðum fremur en heimamönnum (Hofstede o.fl., 

2010). Menning nær út fyrir þjóðerni og þjóðartungu og margt annað getur haft áhrif, 

t.d. aldur, kyn og trúarbrögð (Hofstede o.fl., 2010; Erla Sólveig Kristjánsdóttir o.fl., 

2015). Hins vegar er hagkvæmt að greina menningu út frá þjóðum þar sem hægt er að 

byggja á gögnum sem til eru fyrir auk þess sem slík greining menningar getur aukið 

hnattrænan skilning og samvinnu (Hofstede o.fl., 2010).  

 Í sögu þjóðar, tungumáli, gildum og reglum liggur ríkjandi menning þjóðar og innan 

þjóða eru samþættingamættir, t.d. þjóðartunga, her, ríkisreknir fjölmiðlar og 

menntakerfi, landslið í íþróttum og ríkjandi atvinnugreinar. Talað er um menningaráfall 

þegar að utanaðkomandi einstaklingur stígur inn í nýja menningu (Hofstede o.fl., 2010). 

Samkvæmt Hofstede o.fl. (2010) getur einstaklingurinn reynt að læra ný tákn og siði en 

ólíklegt er að hann geti upplifað undirliggjandi gildi menningarinnar. Hugarástand hans 

verður eins og hugur ungabarns sem þarf að læra einföldustu hluti til að lifa af. Þetta 

getur orðið til þess að hann upplifir sig hjálparvana, þjáist af streitu og verður 

óvinveittur í garð nýja umhverfisins. Samkvæmt Hofstede o.fl. (2010) má greina aðlögun 

í nýja menningu í fjögur stig. Fyrsta stigið er sæluvíma (e. euphoria), þegar menning er 

ný og spennandi. Stigið varir yfirleitt skammt og einkennir oft ferðalög. Annað stigið er 

menningaráfall, þegar umhverfið er ekki lengur nýtt og spennandi heldur komandi 

veruleiki. Þriðja stigið er aðlögun en þá hefur einstaklingurinn hægt og rólega lært á nýja 

umhverfið, hann hefur tekið upp sum gildi nýrrar menningar, fengið aukið sjálfstraust og 

myndað ný félagsleg tengsl. Á fjórða stigi er stöðugu ástandi hugans náð og getur 

ástandið verið verra, betra eða jafn gott í samanburði við eigin menningu. Lengd 

aðlögunar er mismunandi, einstaklingar sem fara í ferðalag eða flytja í skamman tíma 

upplifa hugsanlega einungis sæluvímu, einstaklingar sem eru lengur gætu verið í 

menningaráfalli í ár áður en þeir upplifa aðlögun.  

2.3 Fyrirtækjamenning 

Menning er kennd innan heildar fjölskyldunnar, í samskiptum vinahópa og í skólum og 

ekki skyldi nokkurn undra að menningarleg gildi þroskist áfram og kristallist innan 
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fyrirtækja (Hofstede o.fl., 2010). Rétt eins menning einkennir hópa einkennir sérstök 

menning fyrirtæki þar sem ákveðin gildi ráða ríkjum (Hofstede o.fl., 2010; Dension og 

Neale, 1996). Fræðimenn hafa ekki sammælst um skilgreiningu á hugtakinu. Samkvæmt 

Ott (1989) byggja allar helstu skilgreiningar hugtaksins á að fyrirtækjamenning, rétt eins 

og menning, sé félagsleg smíð sem skapar vettvang eða leið fyrir starfsmenn til að setja í 

samhengi atburði og tákn og að hver fyrirtækjamenning er einstök. Samkvæmt Dension 

og Neale (1996) vísar fyrirtækjamenning til undirliggjandi gilda, viðhorfa og meginreglna 

sem mynda stofn skipulagsheildar og stjórnunarhátta. Menningin hefur myndast af 

undirliggjandi hugmyndum og skoðunum starfsfólks og virkar eins og stjórnunartæki um 

hvað flokkast sem æskileg eða óæskileg hegðun. Reglurnar hafa mótast, staðist tímans 

tönn og hafa merkingu fyrir starfsfólk. Margir hafa leitast við að setja fram kenningar um 

fyrirtækjamenningu, t.d. taldi hollenski kenningarsmiðurinn Alfonsus Trompenaars að 

fyrirtækjamenningu mætti flokka í tvær víddir; jafnræði gegnt stigveldi og umhyggju 

fyrir verkefnum gegnt umhyggju fyrir starfsfólki (Trompenaars og Hampden-Turner, 

1998). 

Ljóst er að fyrirtækjamenning er nátengd menningu, því má draga líkur að því að 

stjórnun og fyrirtækjamenning einnar þjóðar henti illa óbreytt innan annarrar (Abdalla 

og Al Houmoud, 2001).  

2.4 Kenningar  

Hugtökin þjóðmenning og fyrirtækjamenning eru ekki auðskiljanleg, fjöldi fræðimanna 

hefur leitast við að skilgreina hugtökin og sett fram ólíkar kenningar, margar vísa til 

vídda menningar. Hér verður litið til kenninga Kluckhohn og Strodtbeck, Geert Hofstede 

og GLOBE rannsóknarinnar.  

2.4.1 Kluckhohn og Strodtbeck 

Ein af áhrifameiri kenningum um þjóðmenningu er kenning Florence Kluckhohn og Fred 

Strodtbeck. Um miðja tuttugustu öldina rannsökuðu þau menningu fimm hópa á 

suðvestur horni Bandaríkjanna, þ. á m. Navajó Indjána og Mormóna og greindu í 

framhaldi fimm sameiginlegar víddir allra menningarhópa (Branine, 2011). Jafnvel þó að 

kenning Kluckhohn og Strodtbeck hafi fyrst verið þróuð eftir rannsóknir á einangruðum 
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menningarhópum nýtist hún til að kortleggja þjóðmenningu (Martin og Nakayama, 

2014).  

Kluckhohn og Strodtbeck (1961) töldu öll samfélög þurfa að finna lausn á eftirfarandi 

spurningum: Hvað er mannlegt eðli? Hvert er sambandið á milli mannsins og 

náttúrunnar? Hvert er sambandið á milli manna? Hvað er eftirsóknarvert og hver er 

skilningur tíma? 

Tafla 1: Kluckhohn og Strodtbeck, gildi menningar (Martin og Nakayama, 2014, bls. 101).  

Mannlegt eðli Í grunninn gott Gott og illt Í grunninn illt 

Samband mannsins og náttúrunnar Manneskjan er æðri Jafnvægi Náttúran er æðri 

Samband á milli manna Einstaklingshyggja Heildarhyggja Tryggð 

Hvað er eftirsóknarvert? Að vera Að vaxa Að gera 

Skilingur tíma Framtíðarhugsun Núvitund Fortíðarhugsun 

 

Eins og sjá má á töflu 1 eru þrír svarmöguleikar fyrir hverja spurningu, Kluckhohn og 

Strodtbeck töldu að menningarhópar gætu svarað með öllum þremur 

svarmöguleikunum, en almennt yrðu eitt eða hugsanlega tvö svör fyrir valinu. Loks 

endurspegla algengustu svör allra spurninganna ráðandi gildi samfélagsins og þannig er 

hver menning kortlögð (Martin og Nakayama, 2014).  

Kluckhohn og Strodtbeck settu fram að mannlegt eðli gæti verið gott, illt eða blanda 

af báðu (Kluckhohn og Strodtbeck, 1961). Innan samfélaga þar sem mannlegt eðli er 

talið gott í sjálfu sér er lögð áhersla á að manneskjan sé góð og hana sé hægt að þjálfa ef 

eitthvað bregður út af, t.d. vista brotafólk í betrun. Sumsstaðar er mannlegt eðli bæði 

talið gott og illt. Innan samfélaga þar sem mannlegt eðli er talið illt í sjálfu sér er lögð 

áhersla á refsivist frekar en betrun, slíkar refsingar geta verið limlestingar eða 

dauðarefsingar (Martin og Nakayama, 2014). 

Í sumum samfélögum getur samband mannsins og náttúrunnar verið á þann veg að 

maðurinn telur sig æðri náttúrunni. Í slíkum samfélögum geta t.d. vísindamenn haft 

áhrif á veðrið, nýta má fallorku áa til raforkuframleiðslu og hægt er að framkalla 

fæðingar með lyfjum. Í samfélögum þar sem maðurinn telur náttúruna æðri sjálfum sér 

eru síður inngrip í náttúruna. Fjölskyldur eru oft fjölmennari þar sem getnaðarvarnir eru 

síður notaðar (Martin og Nakayama, 2014). Í samfélögum þar sem jafnvægi ríkir milli 
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náttúrunnar og manna á hvorugt aflið að hafa áhrif á hitt. Náttúruna ber að virða og hún 

er óaðskiljanlegur hluti hins andlega lífs (Kluckhohn og Strodtbeck, 1961). 

Samband milli manna getur markast af einstaklingshyggju og heildarhyggju. Í 

einstaklingshyggju er lögð áhersla á einstaklinginn fremur en fjölskyldu eða aðra hópa. 

Flatt stigveldi ríkir og ákvarðanir eru teknar óháð fjölskyldumeðlimum. Í 

heildarhyggjusamfélögum, t.d. í Suður-Ameríku og Arabaríkjum er lögð áhersla á 

mikilvægi stjórfjölskyldunnar og tryggðar og trausts við hana. Stigveldi ríkir og eldri 

fjölskyldumeðlimir ríkja yfir þeim yngri. Loks getur sambandið verið tryggð, en það er 

samband heildarhyggjuhópa við einstaklinga, helst fjölskyldumeðlimi, jafnvel eftir dauða 

þeirra. Má nefna sérstakan dag í Mexíkó til heiðurs látinna, Dagur hinna dauðu (e. Day 

of the dead) (Martin og Nakayama, 2014). 

Sumsstaðar telst það eftirsóknarvert að gera hlutina, það sýnir iðjusemi. Einstaklingar 

framkvæma vegna þess að það er eftirsóknarvert þeirra vegna og skv. samfélaginu 

(Kluckhohn og Strodtbeck, 1961). Hvatningin er utanaðkomandi, t.d. hvatakerfi sem 

byggja á framleiðni (Martin og Nakayama, 2014). Í sumum samfélögum er það 

eftirsóknarvert að vaxa. Það er andlegt ástand og skv. Steward og Bennet eins og kemur 

fram hjá Martin og Nakayama (2014) má t.d. tengja það við ákveðna stefnu búddisma. 

Þá getur verið eftirsóknarvert að vera, þetta á t.d. við um lönd eins og Grikkland og Spán 

og er eins konar lífsfylling. Hvatningin þess að vaxa og vera kemur frá einstaklingnum 

sjálfum, en ekki endilega frá öðrum (Martin og Nakayama, 2014).  

Loks taka víddir Kluckhohn og Strodtbeck (1961) til tíma. Í sumum samfélögum er 

horft til framtíðar, tími er skipulagður og hægt er að tapa tíma og vinna upp tíma. 

Sumsstaðar ríkir nútvitund, en hún snýst um að lifa lífinu í núinu og fanga augnablikið. Í 

sumum samfélögum er sagan gríðarlega mikilvæg og þekking á fortíðinni eykur skilning 

fólks á samtímanum.  

Kluckhohn og Strodbeck (1961) bentu einnig á að skilningur á rými gæti verið sjötta 

víddin, en létu þar við sitja. Skilningurinn um rými nær til hugmynda um svæði sem 

umlykur manneskjuna, hve langt það nær og hversu opinbert eða persónulegt hún telur 

það. 

Rannsóknir Kluckhohn og Strodtbeck hafa reynst áhrifamiklar í 

menningarsamskiptum og veitt öðrum kenningarsmiðum innblástur, m.a. hollenska 
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félagssálfræðingnum Geert Hofstede og síðar kenningarsmiðum GLOBE rannsóknarinnar 

sem studdust við kenningar Kluckhohn og Strodtbeck og Hofstede (Branine, 2011; 

Northouse, 2013). 

2.4.2 Geert Hofstede  

Geert Hofstede rannsakaði tengsl þjóðmenningar og stjórnunarstíls meðal starfsmanna 

hjá alþjóðlega stórfyrirtækinu IBM. Rannsóknirnar fóru fram á árunum 1967-1969 og 

1971-1973 í formi viðtala og spurningalista. Rannsóknirnar byggðu upprunalega á 

gögnum frá 72 löndum en vegna takmarkana var löndunum fækkað í 40 og síðar fjölgað 

í 53 (Hofstede og Bond, 1988). Út frá rannsóknunum greindi Hofstede fjórar 

menningarvíddir. Síðar fékk hann til liðs við sig Michael Minkov og Michael H. Bond, 

rannsóknarsviðið stækkaði og víddirnar urðu sex (Hofstede og Bond, 1988; Hofstede 

o.fl., 2010). Víddirnar hafa töluleg gildi frá 0-100 og niðurstöður rannsókna ákvarða 

staðsetningu þjóða á hverri vídd. Umfjöllun hér beinist að öfgum í báðar áttir, töluleg 

gildi mælast sjaldan núll eða hundrað. Hér verður fjallað um fyrstu fjórar víddir 

Hofstede; valdafjarlægð (e. power distance), einstaklingshyggju-heildarhyggju (e. 

individualism - collectivism), karllægni-kvenlægni (e. masculinity – femininity) og óvissu-

hliðrun (e. uncertainty avoidance). Ekki verður fjallað um langtímaafstöðu (e. long term 

orientation) og undanlátssemi (e. indulgence versus restraint) (Hofstede o.fl., 2010) þar 

sem birtar niðurstöður í kafla 2.7 um íslenska og arabíska menningu ná ekki til þeirra 

vídda.  

Víddin valdafjarlægð segir til um hvernig valdi er dreift í samfélögum og hvernig tekið 

er á ójöfnuði. Í samfélögum þar sem valdafjarlægð mælist mikil lærir barn ómeðvitað frá 

blautu barnsbeini að bera virðingu og vera hlýðið við þá sem eldri eru, s.s. foreldra. 

Yngri þegnar samfélagsins stóla á þá eldri, sérstaklega fjölskyldu og stórfjölskyldu, sem 

gefa þeim ábendingar um nær allt sem snertir líf þeirra. Trú er oft undirstaða 

stjórnskipulags og ójöfnuður í sjálfu sér eðlilegur. Oft er ein stjórn eða einn 

stjórnmálaflokkur ráðandi, stundum er bannað að stofna aðra og sjaldgæft er að vald 

færist milli valdhafa. Í skipulagsheildum þar sem valdafjarlægð mælist mikil telja 

yfirmenn og undirmenn sjálfa sig ójafna og stigveldið byggir á tilvistarlegum 

hugmyndum um ójafnræði. Í slíkum skipulagsheildum fara fáir með mikið vald, 

undirmenn vænta þess að vera sagt fyrir og mikið eftirlit er með starfsmönnum. Allar 
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stöður eiga þrep í virðingarstiga og þeir sem vinna með handafli eiga þrep neðarlega en 

yfirmenn ofalega. Yfirmenn njóta fríðinda og þurfa ekki að fylgja yfirlýstum reglum. Í 

huga undirmanna er góður yfirmaður eins og góður faðir sem stjórnar með 

einræðislegum stjórnunarstíl (e. autocratic). Tekjudreifing er ójöfn, skattkerfi eykur 

ójöfnuð, fáir eru mjög ríkir og margir mjög fátækir. Stéttarfélög eru gjarnan háð 

stjórnvöldum (Hofstede o.fl., 2010). 

Í samfélögum þar sem valdafjarlægð er lítil eru börn jafningjar foreldra sinna, þau fá 

að taka ákvarðanir og læra ung að segja „nei“ og andmæla. Hegðun þeirra gagnvart 

öðrum er hvorki háð aldri né samfélagslegri stöðu, formleg hegðun og virðing er 

takmörkuð. Eftir að börn vaxa úr grasi sjá þau foreldra sína sem vini eða jafningja. 

Stjórnskipulag er óháð trú og byggir á hagnýtum reglum. Ójöfnuður er óumflýjanlegur 

en óæskilegur og því eiga lög að tryggja jafnrétti. Margræði ríkir og bandalög eru 

stofnuð, vald færist frá flokkum eftir því sem kosið er um. Í skipulagsheildum þar sem 

valdafjarlægð mælist lág telja yfirmenn og undirmenn sig jafna og byggir jafnræðið á 

tilvistarlegum hugmyndum þeirra um jafnræði. Yfirmenn og undirmenn gegna 

hlutverkum slíkra og geta lækkað eða hækkað í stöðutign. Valdi er dreift og óæskilegt að 

yfirmenn njóti fríðinda. Undirmenn eiga greiðan aðgang að yfirmönnum sem leita 

samráðs við undirmenn áður en ákvarðanir sem snerta þá eru teknar. Tekjudreifing er 

nokkuð jöfn, skattkerfi eykur jöfnuð og stéttarfélög eru óháð stjórnvöldum (Hofstede 

o.fl., 2010).  

Víddin einstaklingshyggja-heildarhyggja fjallar um hversu sterk bönd eru milli fólks í 

samfélögum. Í einstaklingshyggjusamfélögum fæðast börn inn í fjölskyldur sem 

samanstanda af foreldri eða foreldrum og hugsanlega öðrum börnum. Aðrir 

fjölskyldumeðlimir búa í öðrum húsakynnum og meðlimir stórfjölskyldu hittast sjaldan. 

Einstaklingar eru grunnstoð samfélagsins og hvorki háðir fjölskyldu sinni á hagrænan né 

tilfinningalegan máta.  Fólk er metið út frá eigin verðleikum fremur en að vera orðað við 

fjölskyldur sínar. Mikilvægt að segja hug sinn, ef fólk er ósammála getur rökræða dregið 

fram sannleikann. Friðhelgi einkalífsins er mikilvæg. Í slíkum samfélögum vilja 

starfsmenn hámarka hagnað og eru hagrænt þenkjandi en hafa einnig persónulegar 

þarfir. Samband yfirmanna og undirmanna er viðskiptasamband og starfsmönnum er 

sagt upp ef aðrir geta skilað meiri hagnaði (Hofstede o.fl., 2010). 
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 Í heildarhyggjusamfélagi er einstaklingur alinn upp sem hluti af heild. Fyrsta og 

mikilvægasta heildin sem hann er hluti af er fjölskyldan og á heimilum búa oft margar 

kynslóðir saman. Einstaklingur tekur þátt í heildinni eins og hún sé honum eðlislæg. 

Hann verndar hana og hlýtur vernd frá henni. Þeir sem eru ekki hluti af heildinni eru 

utanaðkomandi og ekki jafn mikilvægir. Að vera ótrúr heild sinni er hrein mannvonska 

og ófyrirgefanlegt. Í slíkum samfélögum eru persónulegar skoðanir eru ekki til, heldur 

eru hópar sammála innbyrðis um skoðanir sínar. Friðhelgi einkalífsins skiptir ekki máli, 

enda hagur heildarinnar sem ræður. Einstaklingar eru ráðnir inn í skipulagheildir vegna 

þess að þeir tilheyra ákveðnum hópi, t.d. stórfjölskyldu. Skipulagsheildin er 

tilfinningaþrungin, svipar til fjölskyldu og eigin skoðanir starfsmanna víkja í þágu 

heildarinnar (Hofstede o.fl., 2010).  

Víddin karllægni – kvenlægni fjallar um hvort þjóðir hallist í átt að karllægni eða 

kvenlægni. Hlutfall karla og kvenna er svo til jafnt í öllum þjóðum heimsins. Margt skilur 

karlmenn líffræðilega frá konum en annar munur á milli kynjanna mælist tölfræðilega 

marktækur en er ekki algildur. Að jafnaði eru karlar líkamlega sterkbyggðari og 

hávaxnari og konur hafa að jafnaði betri fínhreyfingar og hraðari efnaskipti. Þó að 

ofangreindan mun kynjanna megi yfirfæra á heimsvísu eru félagsleg hlutverk kynjanna 

ólík. Þannig finnast félagsleg hlutverk, ætluð hvoru kyni, í öllum samfélögum. Hlutverkin 

eru mismunandi meðal þjóða og er talað um að þjóðir hneigist til karl- eða kvenlægni. 

Almennt virðast þó vera ríkjandi gildi um að karlar eigi að vera ákveðnir og kappsamir og 

vinna afrek utan heimilisins og að konur eigi að hugsa um heimilið og sýna ástúð og 

umhyggju (Hofstede o.fl., 2010). 

Samfélög eru karllæg þegar að tilfinningaleg kynhlutverk eru auðgreinanleg og 

karlmenn eiga að vera ákveðnir, sterkir og ná efnislegri velgengni. Í karllægum 

samfélögum eiga konur að vera nægjusamar, blíðar og vera annt um gæði lífsins. 

Stjórnendur eru ágengir og ákafir og þeir staðföstustu vinna deilur. Starfsmenn lifa til að 

vinna og vinna lengur til að fá hærri laun (Hofstede o.fl., 2010). 

Samfélög eru kvenlæg þegar hlutverk kynjanna skarast og bæði karlar og konur eiga 

að vera nægjusöm, blíð og annt um gæði lífsins (Hofstede o.fl., 2010). Stjórnendur starfa 

eftir sannfæringu og efla samstöðu. Deilur eru leystar með samningaviðræðum og 
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málamiðlunum. Starfsmenn vinna til að lifa og kjósa frítíma frekar en lengri vinnudaga 

(Hofstede o.fl., 2010). 

Víddin óvissu – hliðrun tekur til þess að  allir jarðarbúar lifa með þeirri staðreynd að 

morgundagurinn er óráðinn en samfélög takast hins vegar á við það á ólíkan hátt. Í 

samfélögum þar sem óvissu-hliðrun mælist lág er óvissa hluti af daglegu lífi, hún er 

ásættanleg og jafnvel spennandi. Kvíði mælist lítill og fólk lætur ekki eftir skapofsa. Í 

slíkum samfélögum eru lög og reglur breytileg og þegnar samfélagsins trúa að þeir geti 

haft áhrif á pólistískar ákvarðanir með grasrótarstarfi eða mótmælum. Reglur eru 

einungis settar þegar það telst nauðsyn, t.d. til að ákvarða hægri eða vinstri umferð, 

þetta á einnig við skipulagsheildir (Hofstede o.fl., 2010). 

Í samfélögum þar sem óvissu-hliðrun mælist há er óvissa ógn og hana skal lágmarka, 

t.d. með lögum og reglum. Kvíði er almennt meiri í slíkum samfélögum, fólk tjáir 

tilfinningar sínar með útlimum og háum rómi. Lög og reglur eru líklegri til að vera rituð í 

stein og trúarlegum skuldbindingum fylgja loforð um áframhaldandi líf eftir dauðann 

sem veitir þegnum öryggistilfinningu. Mótmæli eru ekki liðin. Í skipulagsheildum eru lög 

og óformlegar reglur notuð til að stjórna skyldum og réttindum starfsmanna, þannig 

ættu afleiðingar við hegðun að vera ljósar (Hofstede o.fl., 2010). 

Í samanburði á samfélögum sem mælast með háa og lága óvissu-hliðrun kemur fram 

þversögn, þar sem óvissu-hliðrun mælist lág og reglur eru síður heilagar er þeim betur 

fylgt (Hofstede o.fl., 2010). 

2.4.3 GLOBE rannsóknin  

House, Hanges, Javidad, Dorfman og Gupta hafa rannsakað stjórnun og menningu. Árið 

2004 settu þau fram niðurstöður rannsókna sem beindust að yfir 17 þúsund 

stjórnendum í tæplega þúsund skipulagsheildum frá 62 ólíkum menningum (Northouse, 

2013). House o.fl., eins og kemur fram hjá Northouse (2013) greindu níu menningarlegar 

víddir og niðurstöður þeirra benda til þess að hægt sé að flokka lönd í svæðisbundnar 

þyrpingar; Víddin óvissuþol (e. uncertainty avoidance) fjallar um það að hversu miklu 

leyti skipulagsheildir reiða sig á norm, siði, hefðir og athafnir til að draga úr óvissu, t.d. 

með reglum og lögum. Víddin valdafjarlægð (e. power distance) fjallar um væntingar og 

samþykki einstaklinga um að dreifing valds sé ójöfn. Víddin tekur til hugmynda innan 

menninga um skiptingu valds, yfirvalds, stöðu, auðs og eigna. Víddin sameingnarstefna-



 

22 

stofnana (e. institutional collectivism) fjallar um það hversu mikla áherslu 

skipulagsheildir og stofnanir leggja á jafna dreifngu auðlinda og hvort að lögð er áhersla 

á víðtækari félagsleg markmið en gróða einstaklinga. Innan-hóps-heildarhyggja (e. in-

group collectivism) fjallar um hvernig fólk tjáir stolt, hollustu og samheldni við 

skipulagsheildir. Kynbundin jafnréttisstefna (e. gender egalitarianism) fjallar um að hve 

miklu leyti skipulagsheildir stuðla að jafnrétti kynjanna. Ákveðni (e. assertiveness) er 

vídd sem tekur til hversu ágengir, staðfastir og ákafir einstaklingar eru í umgengni sinni 

við aðra og að hve miklu leyti samfélög ýta undir slíka hegðun í stað blíðrar og 

undirgefinnar hegðunar. Framtíðarstefnumörkun (e. future orientation) er vídd sem 

fjallar um áherslu á áætlanir og fjárfestingar til framtíðar í stað þess að lifa í núinu og 

taka skyndiákvarðanir. Frammistöðuáhersla (e. performance orientation) fjallar um 

hversu mikil áhersla er lögð á verkefni, markmiðasetningu, umbun og hvatningu innan 

skipulagsheilda. Mannleg nálgun (e. humane orientation) fjallar um félagslegan stuðning 

og áherslu á sanngirni, óeigingirni, örlæti og umhyggju fyrir öðrum (Northouse, 2013). 

2.5 Menning og stjórnun 

Margir hafa skilgreint hugtakið stjórnun. Northouse (2013) segir hugtakið lýsa ferli þar 

sem einstaklingur hefur áhrif á hóp einstaklinga til þess að ná sameiginlegum 

markmiðum. Með aukinni hnattvæðingu hefur fjölþjóðlegum fyrirtækjum fjölgað og 

áskorunum samhliða. Þetta hefur beint sviðsljósinu að áhrifum menningar á stjórnun 

innan fyrirtækja. Northouse (2013) bendir á að innan fjölþjóðlegra fyrirtækja geti það 

gerst að stjórnendur veiti öðrum af sömu menningu aukna athygli og jafnvel forréttindi 

(e. ethnocentrism). Náskylt þessu eru fordómar en það eru mótuð viðhorf, trú og 

tilfinningar einstaklinga eða stjórnenda gagnvart einstaklingi eða hóp sem byggja á 

gloppóttum grunni. Fordómar geta tengst jákvæðum og neikvæðum hugmyndum um 

hópa. Fordómar geta stundum dregið úr kvíða einstaklinga þar sem þeir nýta hann til að 

flokka fólk í kringum sig. Þannig geta fordómar hjálpað einstaklingum að ná eigin 

jafnvægi, en komið niður á jafnvægi annarra.  

Nú til dags finnast vart einsleitar skipulagsheildir, þær eru frekar myndaðar af hópi 

einstaklinga af ólíkum kynþáttum, kyni, þjóðerni og  mismunandi aldurshópum. Stjórnun 

sem lýtur að fjölbreytilegum starfsmannahópi krefst vandvirkni (Branine, 2011). Branine 

(2011) líkir slíkri stjórnun við það að hlúa að garði þar sem ólíkar plöntur vaxa. 
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Mismunandi plöntur krefjast t.d. mismikils vatns, mismunandi áburðar og mismikillar 

sólar. Eins hafa ólíkir starfsmenn ólíkar þarfir og stjórnun fjölbreytilegs hóps krefst þess 

að stjórnandi fylgist með síbreytilegum þörfum og hlúi að þeim. Samkvæmt Rosenfeld 

og Wilson, eins og kemur fram hjá Branine (2011) getur fastmynduð stjórnun, þvert á 

hópa, haft neikvæð áhrif á starfsmannahópinn, átök geta myndast, framleiðni minnkað, 

fjarvistir aukist og stafsmannavelta margfaldast.  

Kurt Lewin o.fl. eins og kemur fram hjá Kaiser og DeVries (2000) settu fram kenningu 

um stjórnunarastíla á fjórða áratug tuttugustu aldar og kortlögðu þrjá stíla: 

Lýðræðislegur stjórnunarstíll (e. democratic style), afskiptalaus stjórnunartíll (e. laissez 

faire) og einræðislegur stjórnunarstíll (e. autocratic style). Lýðræðislegur stjórnunarstíll 

er stíll þar sem stjórnandi leyfir starfsmönnum að taka þátt í ákvörðunum. Afskiptalaus 

stjórnunarstíll er stíll þar sem stjórnandi er óvirkur og gefur starfsmönnum frjálsar 

hendur. Einræðislegur stjórnunarstíll er stíll þar sem stjórnandi stýrir hópi með einhliða 

ákvörðunartöku. Kenning Lewin o.fl. var ein sú fyrsta sinnar tegundar, síðar hafa komið 

fram fleiri auk þess sem aðrir hafa fjallað nánar um stjórnunarstílana (Kaiser og DeVries, 

2000). Hér verður einræðislegur stjórnunarstíll skoðaður nánar.  

2.5.1 Einræðislegur stjórnunarstíll 

Samkvæmt Goodnight (2004) hentar einræðislegur stjórnunarstíll best í menningu sem 

einkennist nú þegar af valdafjarlægð og skýru stigveldi. Stíllinn er algengur þar sem 

skrifræði er mikið, hann einkennir t.d. herstjórnun (Goodnight, 2004) og getur hentað 

vel í krísustjórnun og til skamms tíma (Raju og Parhasarathy, 2000). Samkvæmt Raju og 

Parhasarathy (2000) hentar stjórnunarstíllinn ómenntuðu vinnuafli betur. Stíllinn 

einkennist af nær fullkomnu valdi yfirmanna yfir undirmönnum, en yfirmenn ákvarða 

stefnu, verklag, reglur og markmið. Ákvarðanir yfirmanna, t.d. vegna agabrota, eru 

endanlegar (Raju og Parhasarathy, 2000; Goodnight, 2004). Stuðst er við agakerfi og 

refsingum er beitt ef undirmenn óhlýðnast (Goodnight, 2004) en geðþóttaákvarðanir 

einkenna einnig ákvarðanatöku (Raju og Parhasarathy, 2000). Í slíkum skipulagsheildum 

er ekki ætlast til samskipta milli yfirmanna og undirmanna, né undirmanna sín á milli. 

Einræðislegir stjórnendur bera takmarkað traust til getu undirmanna og telja þá 

þarfnast náins eftirlits og skýrs regluverks (Goodnight, 2004). Stjórnunin byggir á 
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undanlátssemi og hlýðni undirmanna. Hlutverk stjórnenda er að segja undirmönnum 

hvað þeir eiga að gera og hvernig þeir eiga að gera það (Branine, 2011). 

Salin og Hoel (2010) telja líkindi með einræðislegum stjórnunarstíl með öðrum 

stjórnunarstíl sem að Blake Ashfort (1994) nefndi smásálarlega harðstjórann (e. petty 

tyrant). Smásálarlegi harðstjórinn hegðar sér á eyðileggjandi hátt fyrir skipulagsheildina, 

bæði vegna persónulegra og samfélagslegra þátta, m.a. gilda, norma og valds. 

Smásálarlegi harðsstjórinn drottnar yfir undirmönnum. Hann hegðar sér eins og 

einræðisherra og undirmenn þurfa að hlýða og mega ekki sýna frumkvæði. Hann 

lítillækkar og niðurlægir undirmenn sína og beitir refsingum handahófskennt.  

Padilla, Hogan og Kaiser (2007) benda á að heilu skipulagsheildirnar geti orðið 

eyðileggjandi ef af verður samspil eyðileggjandi stjórnunarhátta, móttækilegra og 

fylgjandi undirmanna og ákveðnu umhverfi sem getur verið litað af ákveðnum gildum og 

ógnum. Raju og Parhasarathy (2000) benda á að neikvæð áhrif einræðislegrar stjórnunar 

geti falið í sér að starfsfólk snúist gegn skipulagsheildinni. Margt bendir til þess að 

einræðislegur stjórnunarstíll geti verið orsök kulnunar í starfi hjá undirmönnum og 

sumar rannsóknir hafa sýnt orsakasamband þó rannsóknir á sviðinu séu takmarkaðar og 

því ófullnægjandi (De Hoogh, Annebel, Den Hartog og Deanne, 2004). 

2.6 Kulnun í starfi  

Á áttunda áratug tuttugustu aldar beindust rannsóknir fræðimanna í sífelldum mæli að 

mögulegri kulnun í starfi, þá sérstaklega í tengslum við þjónustustörf, umönnun og 

kennslu. Bókmenntir fyrri ára höfðu gjarnan fjallað um kulnun í tenglsum við 

manneskjur sem drógu sig í hlé, jafnvel með dramatískum afleiðingum, þar sem þær 

settust að á afskekktum slóðum, t.d. í óbyggðum. Í dag er fjallað um kulnun í starfi sem 

viðbrögð við langvarandi streitu í vinnu sem einkennist af tilfinningalegri þreytu, 

svartsýni og óskilvirkni (Maslach, o.fl., 2001). Samkvæmt Maslach o.fl. (2001) voru 

nálganir kulnunar í starfi fyrsta tilraun fræðimanna til að lýsa upplifun starfsmanna, en 

fyrri rannsóknir höfðu fyrst og fremst fjallað um stjórnendur og undirmenn í tengslum 

við stjórnendur. Fyrst um sinn var haft orð á því að slíkar kenningar væru skammlíft 

tískufyrirbrigði en raunin var önnur.  
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Kulnun er viðbragð við streitu. Streita hefur verið skilgreind á ótal vegu, en hún er 

viðbragð líkamans við hættu sem hann skynjar, viðbragðið hefur líklegast ávallt fylgt 

manninum og birtist þegar kröfur eru of miklar eða of litlar (Bronsberg og Vestlund 

1989). Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson (1993) greina frá því að 

streitueinkenni geti verið líkamleg, andleg og hegðunartengd, t.d. vöðvaspenna, 

magaverkir, kvef, lystarleysi, vonleysi, grátgirni og tíð forföll frá vinnu.  

Samkvæmt Maslach o.fl. (2001) eru einkenni kulnunar margvísleg, en flestar 

rannsóknir vísa annars vegar til tengsla við árangur í starfi og hins vegar til áhrifa á 

heilsu. Kulnun í starfi getur birst sem hverfandi skuldbindin við atvinnuveitendur. 

Starfsmaður getur snúist gegn skipulagsheildinni. Hann dregur sig í hlé, forfallast frá 

vinnu og íhugar að segja stafi sínu lausu, eða segir því lausu. Áhrif geta verið minni 

framleiðni og aukin starfsmannavelta. Áhrif kulnunar á heilsu geta m.a. birst í óhóflegri 

áfengis- eða vímuefnaneyslu og neikvæðum andlegum áhrifum eins og tilfinningalegri 

örmögnun, kvíða, þunglyndi, lækkandi sjálfsmati o.s.frv. (Maslach o.fl. 2001). Jafnvel þó 

að kulnun sé persónuleg upplifun einstaklinga í tengslum við starfsvettvang, þá má 

greina sameiginlega þætti í stafsumhverfi sem ýta undir kulnun í starfi. Starfmenn 

upplifa gjarnan kulnun ef kröfur eru gerðar um að þeir sinni of mörgum verkefnum á of 

skömmum tíma. Kulnun er algeng þegar að hlutverk stafsmanna skarast, eru óljós og 

tvíræð. Ef undirmenn upplifa takmarkaðan stuðning frá yfirmönnum geta þeir upplifað 

kulnun. Stuðningur samstarfsmanna er einnig mikilvægur. Starfsmenn sem fá 

takmarkaða endurgjöf í starfi upplifa frekar kulnun en þeir sem fá markvissa endurgjöf. 

Kulnun finnst hjá starfsmönnum sem fá lítið sjálfstæði og sjálfræði í starfi. Hafa ber í 

huga að einstaklingar sem upplifa hverfandi skuldbindingu við atvinnuveitendur geta 

smitað út frá sér og skapað sameiginlegt andrúmsloft kulnunar (Maslach o.fl. 2001). 

2.6.1 Tilfinningar á vinnustaðnum  

Áhugi fræðimanna á upplifun starfsmanna óx. Á tíunda áratugnum fóru sjónir að beinast 

að tilfinningum á vinnustaðnum (e. emotion in the workplace) enda hafa tilfinningar 

mikið að segja um það hvernig fólk hegðar sér og tekur ákvarðanir (Miller, 2006).  

Annars vegar hefur verið fjallað um tilfinningar sem starfsmenn eru knúnir til að sýna 

vegna eðli starfs síns og hins vegar tilfinningar sem spretta af samskiptum á 

vinnustaðnum (Miller, 2006).  
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Eðli og markaðssetning sumra starfa kallar á eins konar leikþátt, þar sem starfsmaður 

þarf að sýna ákveðnar tilfinningar í ákveðnum aðstæðum, þó tilfinningarnar séu ekki 

hans eigin. Þetta á við um flugfreyjur og -þjóna, sem þurfa að vera brosmild og sýna 

hjálpsemi þó að tilfinningar þeirra gætu verið aðrar (Hochschild, 2003/1983). Afleiðingar 

geta verið neikvæð áhrif á andlega heilsu, m.a. streita og kulnun í starfi. Fleiri störf 

krefjast leikþátta, t.d. störf presta sem þurfa að sýna samúð og gleði samhliða atburðum 

í lífi söfnuðar (Miller, 2006). Tilfinningaleg áreynsla í slíkum störfum birtist á tvo vegu, 

með yfirborðsleik (e. surface acting) og djúpleik (e. deep acting) og í báðum tilfellum er 

um að ræða stjórnun tilfinninga. Með yfirborðsleik gerir aðili sér upp tilfinningar, þetta 

eru sýndartilfinningar, t.d. sýndar með orðum, raddblæ og líkamstjáningu. Aðilinn 

upplifir sannarlega einnig sjálfur tilfinningar, en yfirborðsleikur kemur í staðinn þegar 

hann þarf að sýna tilfinningar sem eru ekki hans eigin. Með djúpleik reynir aðili að 

upplifa þær tilfinningar sem hann lætur í ljós. Hann bælir eigin tilfinningar eða notar 

ímyndunarafl til að kalla fram minningar og atburði sem áður orsökuðu ákveðnar 

tilfinningar (Ashforth og Humphrey, 1993). 

Tilfinningar geta einnig sprottið fram af samskiptum á vinnustaðnum. Þær eru stór 

hluti af upplifun starfsmanna, t.d. getur starfsmönnum líkað eða mislíkað við 

stjórnendur og samstarfsmenn. Tilfinningar á vinnustað geta verið margvíslegar, m.a. 

gleði, reiði, pirringur, (Miller, 2006) ótti, leiði og von (Fineman, 2008). Samkvæmt 

Waldron eins og kemur fram hjá Miller (2006) geta samskipti og upplifun tilfinninga 

skapað sameiginlegt andrúmsloft tilfinninga. Sögusagnir, t.d. um uppsagnir, geta breiðst 

út eins og sinueldur og andrúmsloft tilfinninga samhliða. Samkvæmt Salin og Hoel eins 

og kemur fram hjá Hoel, Gloso, Hetland, Cooper og Einarsen (2010) geta undirmenn 

upplifað þá tilfinningu að einræðislegur stjórnunarstíll sé ógnandi. Stjórnunarstíllinn 

getur því skapað óttablendið andrúmsloft (e. climate of fear) á vinnustöðum m.a. vegna 

þess að lítið svigrúm gefst fyrir tillögur undirmanna, samræður við yfirmenn eða 

athugasemdir við stjórnunarhætti (Salin og Hoel, 2010). Ótti er frumtilfinning (e. primary 

emotion) sem gerir vart við sig þegar að einstaklingar vita eða halda að þeir geti ekki 

ráðið við ákveðnar aðstæður (Bourke, 2003). Ótti er þekktur sem stjórnunartæki, m.a. í 

pólitískum tilgangi (Hulda Þórisdóttir, 2008) en fræðimenn greinir á um hvort ótti geti 

verið uppbyggjandi eða eyðileggjandi stjórnunartæki (Ashkanasy og Nicholson, 2003). 

Þar sem smásálarlegi harðstjórinn ræður ríkjum geta starfsmenn upplifað neikvæð 
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andleg áhrif (Kelloway, Sivanathan, Francis og Barling, 2004) og geta afleiðingarnar m.a. 

verið ótti, lítið sjálfsálit og streita (Ashforth, 1994).  

Eins og kom fram í kafla 2.2 um þjóðmenningu er talað um menningaráfall þegar að 

einstaklingur stígur inn í nýja menningu, hann getur upplifað sig hjálparvana og þjáðst af 

streitu. Þegar litið er til starfsmanna sem starfa í ólíkri menningu þar sem grunngildin 

eru ólík þeirra eigin grunngildum geta tilfinningar tekið völdin. Sumir ná að aðlagast og 

upplifa stöðugt ástand, þeir geta upplifað að ástandið sé betra, verra eða jafn gott í 

samanburði við eigin menningu (Hofstede o.fl., 2010).  

2.7 Íslensk og arabísk menning  

Þegar litið er til íslenskra og arabískra gilda vaknar sú spurning hver grunngildin eru, 

hvað er mikilvægt fyrir þessa menningarhópa og hvers vegna hegða þeir sér á ákveðinn 

hátt? 

2.7.1 Íslensk menning 

Samkvæmt House o.fl. eins og kemur fram hjá Northouse (2013) er Norður-Evrópa 

þyrping í GLOBE rannsóknum House o.fl. Niðurstöðurnar taka til Danmerkur, Finnlands 

og Svíþjóðar en Ísland hefur ekki sérstaklega verið skoðað. Þyrpingin mælist með mikla 

framtíðarstefnumörkun, mikla kynbundna jafnréttisstefnu, mikla sameignarstefnu 

stofnana, litla ákveðni og innan-hóps-heildarhyggju og litla valdafjarlægð. Lögð er 

áhersla á samkvæmni og fylgni við verklagsreglur og stefnu. Í þyrpingunni er félagslegur 

jöfnuður mikill og hógværð og samvinna í hávegum höfð (Northouse, 2013). 

Dr. Erla Sólveig Kristjánsdóttir, Þórunn Bjarnadóttir og Dianne H. Saphiere (2015) eru 

höfundar ritsins Cultural Detective, Iceland, á íslensku væri hægt að útleggja það: 

Menningaspæjari, Ísland. Í kafla 2.7.2 verður einnig litið til Cultural Detective, Arab Gulf, 

eftir Dr. Alromaithy, Layla Al Bloushi og Dianna H. Saphiere (2014). Eins og nöfn ritanna 

gefa til kynna taka höfundar saman upplýsingar um menningu. Til myndlíkingar eru sett 

fram stækkunargler með sérstöku gildis-gleri. Stækkunarglerið hefur tvær hliðar, 

menning hefur áhrif á: i) hver og hvernig við erum og ii) hvað við sjáum og hvernig við 

virðum það fyrir okkur. Dr. Erla Sólveig Kristjánsdóttir, o.fl. (2015) greina sex megingildi í 

íslenskri menningu; Hreinskilni: Íslendingar upplifa að það sé skylda þeirra að tjá öðrum 

hvað þeim sjálfum finnst um málefni eða aðstæður. Að öðrum kosti upplifa þeir að þeir 
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séu að leyna upplýsingum sem gætu reynst gagnlegar. Íslendingar upplifa að hreinskilni 

sé að hafa hrein og bein samskipti og þannig láta í ljós tilfinningar, skoðanir og langanir. 

Neikvæð upplifun af þessu gildi er að Íslendingar séu dónalegir, særandi og óviðeigandi í 

samskiptum. Vinnusemi: Vinnusiðferði ristir djúpt hjá Íslendingum, þeir vinna langa daga 

og ætlast til þess að fólk hafi hugann við vinnuna. Vinnuvikan á Íslandi er með því 

lengsta sem gerist í heiminum. Íslendingar sinna mörgum verkefnum samtímis og 

áhersla er lögð á að fáir vinni stór verk á skömmum tíma og vinni hörðum höndum. 

Sumir gætu upplifað þetta sem tilætlunarsemi, að íslenskir yfirmenn séu heimtufrekir og 

krefjist að unnið sé í frístundum. Sjálfstæði: Íslendingar eru einstaklingshyggjuþjóð og 

ætlast til þess að hver sjái um sjálfan sig og standi á eigin fótum. Hins vegar er 

heildarhyggja einnig við lýði, en hún birtist á ögurstundum. Þannig verða Íslendingar 

órjúfanleg heild þegar hörmungar dynja yfir. Sjálfstæði Íslendinga gætu aðrir upplifað 

sem vantraust, en Íslendingar eiga það t.d. til að vinda sér í verkefni án þess að byggja 

upp traust og vináttu áður. Þeir útdeila ekki verkefnum, og sumir gætu haldið að þeir 

treysti ekki öðrum fyrir verkefnum. Flatt stigveldi: Jafnræði í öllum sínum 

birtingarmyndum vegur þungt í hugum Íslendinga. Sanngirni skiptir höfuðmáli og allir 

eiga að vera jafnir, samskipti yfir- og undirmanna eru skilvirk og vandamál eru leyst 

fljótt. Einstaklingur sem vanur er miklu stigveldi gæti uppifað sig hálf týndan í flötu 

stigveldi Íslendinga. Ef viðkomandi væri starfsmaður á íslenskum vinnustað gæti honum 

þótt skipulag á vinnustað einkennast af ringulreið. Hann væri óviss um hvernig hlutirnir 

eru gerðir og hvernig ákvarðanir eru teknar. Þetta reddast: Hjá Íslendingum er ríkjandi 

sú hugsun að sama hve óleysanlegt og flókið eitthvað virðist vera þá muni það alltaf 

reddast. Þeir telja sveigjanleika mikilvægan í slíkum aðstæðum. Íslendingar eru tregir til 

að skuldbinda sig og gefa loforð. Þeir álíta reglur og reglugerðir leiðbeinandi, en að þær 

megi teygja og toga eftir hentugleika. Sumir gætu upplifað Íslendinga sem óskipulagða 

þjóð, að Íslendinga skorti aga og séu kærulausir. Íslenska: Íslendingum er annt um 

þjóðartungu sína og vilja varðveita hana. Hún er einstök að því leyti að hún veitir þeim 

innsýn í íslenskar bókmenntir, allt frá landnámi, og beygingarkerfi forn-íslensku hefur 

verið innleitt í tungumálið. Íslendingar ætlast til þess að þeir sem dvelja á Íslandi til 

lengri tíma eða starfa á Íslandi læri tungumálið. Aðrir gætu upplifað að Íslendingar séu 

svo blindir í ást sinni á tungumálinu að þeir verði dómharðir og fordómafullir við þá sem 

tala ekki, eða reyna ekki að tala tungumálið (Erla Sólveig Kristjánsdóttir, o.fl., 2015). 
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Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Svala Guðmundsdóttir og Þórhallur Örn Guðlaugsson 

(2011) leituðust við að svara hver einkenni íslenskrar þjóðmenningar eru út frá víddum 

Hofstede. Þau lögðu spurningalista fyrir nemendur í grunnnámi við Háskóla Íslands, alls 

427 svöruðu spurningalistanum. Eins og sjá má á mynd 1 einkennist íslensk 

þjóðmenning af lítilli valdafjarlægð, mikilli einstaklingshyggju, lítilli karllægni, mikilli 

óvissu-hliðrun. Samkvæmt Gylfa o.fl. er mikilvægt að taka niðurstöðum með fyrirvara, 

frekari rannsókna er þörf (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011). 

.  

Mynd 1: Víddir Hofstede, íslensk menning (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, o.fl., 2011, bls. 355).  

 

Hrafnhildur M. Eyjólfsdóttir og Smith (1996) rannsökuðu viðhorf íslenskra stjórnenda og 

einkenni íslensks viðskiptalífs og notuðu menningarvíddir Hofstede í samanburði við 

niðurstöður. Þau benda á að sagan hafi kennt Íslendingum að skipuleggja sig frá degi til 

dags, enda hafi atvinnulífið ávallt verið háð sveiflum vegna ófyrirsjánlegra veðurskilyrða 

og óstöðugra fiskistofna. Þó að lægðir komi í efnahagslífið þá koma einnig góðar hæðir, 

sem þau kalla vertíðir, slíkar sveiflur hafa gert Íslendinga jákvæða, jafnvel um of. Þau 

benda á að jafnræði sé mikilvægt í hugum Íslendinga og að valdafjarlægð sé lítil. 

Íslenskir starfsmenn líta gjarnan á yfirmenn sem samstarfsfélaga. Ísland er kvenlægt 

samfélag, hógværð er metin og mistök eru liðin.  
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2.7.2 Arabísk menning 

Samkvæmt House o.fl eins og kemur fram hjá Northouse (2013) eru Miðausturlönd 

þyrping í GLOBE rannsóknum House o.fl. Niðurstöðurnar taka til Tyrklands, Kúveit, 

Egyptalands, Marakkó og Katar en Sameinuðu arabísku furstaveldin hafa ekki verið 

rannsökuð. Þyrpingin mælist með mikla innanhópshyggju, litla framtíðarstefnumörkun, 

litla kynbundna jafnréttisstefnu og litið óvissuþol. Einstaklingar eru stoltir af 

skipulagsheildum, trúir þeim og tryggir. Tekist er á við mál líðandi stundar og lítil áhersla 

er lögð á samkvæmni og fylgni við verklagsreglur og stefnu. 

Dr. Alromaithy, Layla Al Bloushi og Dianna H. Saphiere eru höfundar Cultural 

Detective, Arab Gulf (2014). Í ritinu fjalla þau um menningu sex ríkja; Konungsveldi Sádí 

Arabíu, Konungsríkið Barein, Soldánaveldið Óman, Kúveit, Katar og Sameinuðu arabísku 

furstaveldin. Ríkin mynda það sem kallað verða Arabaflóaríkin (Arab Gulf) hér eftir, en 

sömu ríki, auk Írak, mynda Persaflóaríkin. Írakar eru Persar og menning þeirra ólík 

menningu Araba (Alromaithy, Al Bloushi og Saphiere, 2014). Menning Arabaflóaríkjanna 

er ekki samleit, en höfundar hafa þó greint sex megingildi; Að forðast árekstra (a. El 

Haya): El Haya merkir feimni og er eins konar viðleitni til að forðast hvers konar 

samskiptaárekstra, t.d. með því að forðast að tilkynna slæmar fréttir og forðast að segja 

„nei.“ Menningin er samhengisvíð og samskipti felast í mörgu öðru en yrtum 

samskiptum. Trú og vilji guðs (a. Tawequl): Íslömsk trú er samofin gildum í 

Arabflóaríkjunum og snertir hugsun, orðaval, tilfinningar og gjörðir þegnanna. Tawequl 

merkir að einstaklingur stjórnar daglegu lífi sínu en guð (Allah) hefur ávallt lokaorðið um 

hvað verður. Arabíska orðasambandið „En sha Allah“ er gjarnan notað og merkir: „Ef 

Allah leyfir.“ Orðasambandið fangar þá trú múslima að einungis guð viti hvað verður, 

enda stjórni hann af visku og vilja allri veröldinni. Þetta þýðir þó ekki að þegnar kasti 

höndum og láti af skipulagi og ákvarðanatöku, en með orðasambandinu minna 

einstaklingar sig á að jarðarbúar vita ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér, einungis 

guð viti það. Fjölskylda framar öllu (a. El Bait Awalan): Fjölskyldan gegnir veigamiklu 

hlutverki í lífi íbúa í Arabaflóaríkjunum. El Bait merkir húsið en í Arabaflóaríkjunum vísar 

hugtakið til fjölskyldu, awalan merkir fyrst. Fjölskylda er hugtak sem nær yfir 

stjórfjölskyldu og jafnvel heilan ættbálk. Ungmenni búa hjá foreldrum þar til þau ganga í 

hjónaband og fjölskyldan hefur áhrif á nær allar þeirra ákvarðanir. Áhrif fjölskyldunnar 

eru viðloðandi alla ævi, óháð kyni og hjúskaparstöðu. Vald og stigveldi (a. Al Nokhedha): 
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Al Nokhedha merkir skipstjóri, í Arabaflóaríkjunum er orðið notað um þá sem hafa vald, 

s.s. stjórnendur, leiðtoga, stjórnmálamenn og sjeika. Virðing við valdhafa er mikilvægt 

gildi. Ímynd valdhafa er ekki byggð á því einu að þeim hafi áskotnast vald, þeir verða að 

vera fróðir og hafa sterka félagslega-, trúarlega-, og pólitíska stöðu. Góðir stjórnendur 

láta sér annt um starfsmenn sína. Mikilvægi persónulegra tengsla (a. Al Wasta): 

Hornsteinn góðs viðskiptasambands er vinátta og traust. Þeir sem stunda viðskipti í 

ríkjunum verða að skilja mikilvægi þess að hlúa að persónulegum tengslum. Al wasta er 

hugtak sem nær utan um mikilvægi vináttu- eða fjölskyldutengsla í viðskiptum. Viðskipti 

byggja þannig á mikilvægi vináttu og trausts fremur en mikilvægi fjárhagslegs gróða. 

Verndun kvenna (a. Al Hurma): Al Hurma merkir það sem er bannað og í 

Arabaflóaríkjunum nær hugtakið yfir það að konur eigi að hljóta vernd karlmanna. 

Aðskilnaður kynjanna er mikilvægur, karlmenn bera ábyrgð á konum og eru þeim til 

stuðnings og verndar. Verndun kvenna sýnir dálæti karlmanna á konum og 

verndarstefnan á félagslegar, trúarlegar og sögulegar rætur (Alromaithy, o.fl., 2014). 

Í bókinni Cultures and Organizations, software of the mind (2010) eru einkenni 

arabískrar þjóðmenningar greindar út frá víddum Hofstede. Eins og sjá má á mynd 2 

einkennist arabísk þjóðmenning af mikilli valdafjarlægð, lítilli einstaklingshyggju, 

karllægni í meðallagi og mikilli óvissu-hliðrun (Hofstede o.f.l., 2010).  

 

Mynd  2: Víddir Hofstede, arabísk menning (Hofstede o.fl., 2010, bls. 57, 96, 142, 193) 
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Arabía er ekki einsleit, en sem heild á hún margt sameiginlegt þegar litið er til sögu, 

trúar og tungumáls. Sum löndin eru iðnvædd, en önnur vanþróuð. Sumsstaðar er aðal 

undirstaða efnahagsþróunar olía og landbúnaður, en alls staðar er lögð áhersla á 

ferðamennsku. Þó að greina megi sameiginleg gildi sem eiga uppruna í trúnni, islam, eru 

stjórnunarhættir ólíkir. Sum ríkin eru hrein konungsveldi, önnur að hluta til og sum 

lýðræði. Um 90% Araba eru múslimar og múslimar eru um 25% jarðarbúa (Branine, 

2011).  

Samkvæmt Ali (1990) hefur vestrænum fræðimönnum tekist að skilgreina áhrifaþætti 

arabískra stjónunaraðferða en ekki tekist að setja fram heilstæðar stjórnunarkenningar. 

Ali telur arabíska fræðimenn þurfa að vera gagnrýnni og framsæknari í rannsóknum 

sínum. Loks segir hann vinsældir kenninga sem byggja á hefðbundnum íslömskum 

gildum, hafa aukist. Samkvæmt hefðbundnum íslömskum gildum er stjórnandi ábyrgur 

fyrir fylgjendum sínum og segir þeim fyrir (Abdalla og Al-Homoud, 2001). Abdalla og Al-

Homoud (2001) benda á að í Kóraninum komi fram að fólk eigi að hlýða; Allah, 

spámanninum og valdhöfum. Þeir telja vinsældir kenninga sem byggja á íslömskum 

gildum hafa aukist vegna þess að margir í Arabaflóaríkjunum telji vandamál eins og 

spillingu, neysluhyggju og sífellt veikari fjölskyldubönd eiga uppruna í vestrænum 

stjórnunarháttum.  

Samkvæmt Branine (2011) er stjórnun og forysta í löndunum sprottin af hefðbundnu 

ættbálkakerfi og áhrifum vestrænnar stjórnunar nýlenduþjóða. Áhrifin eru þau að 

arabísk fyrirtækjamenning einkennist af einræðislegum stjórnunarháttum og hlýðni 

undirmanna við stjórnendur. Branine (2011) bendir á að stjórnendur hegði sér eins og 

hershöfðingjar og stjórni undirmönnum með ótta og hræðslu. Líkt og kemur fram hjá 

Randeree og Ghaffar (2012) hefur Dahhan rannsakað jórdanska stjórnunarhætti og 

Badaway rannsakað miðausturlenska stjórnunarhætti og telja þeir þá einræðislega. 

Branine (2011) bendir á að stjórnendur í Arabaflóaríkjunum sýni meiri einræðislega 

stjórnun en þekkist í öðrum Arabaríkjum, sér í lagi í garð erlends vinnuafls. Erlent 

vinnuafl hefur tvo kosti í slíkri stöðu, að hlýða eða eiga hættu á að vera refsað eða rekið 

úr landi. Þeir sem eru innfæddir geta sagt skoðun sína við stjórnendur, enda njóta þeir 

verndar fjölskyldu sinnar og ættbálks. Að auki eru lög innfæddum í vil, t.d. eru laun í 
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Arabaflóaríkjunum greidd í samræmi við þjóðerni og fá innfæddir hærri laun en erlent 

vinnuafl fyrir sömu stöður.  

Innfæddir stjórnendur virðast föðurlegir í garð innfæddra undirmanna og hegða sér 

líkt og undirmenn séu ungmenni í fjölskyldu þeirra (Branine, 2011). Ákvarðanataka er 

miðlæg og stjórnendur bera takmarkað traust til undirmanna, sem fá takmarkaða 

ábyrgð og er ekki treyst fyrir ákvarðanatöku (Abdalla og Al-Homoud, 2001). Sumir 

stjórnendur misnota stöðu sína, verða spilltir og sýna frændsemi (Branine, 2011). 

Pólitísk áhrif eru viðloðandi í stjórnunarháttum í Arabíu. Stjórnendur sem starfa á 

opinberum vinnumarkaði eru almennt skipaðir vegna tryggðar eða persónulegra tengsla 

við ráðandi öfl. Þannig má segja að opinber vinnumarkaður verði spegilmynd stjórnvalda 

(Branine, 2011). Samkvæmt Ali A. J. eins og birtist í Branine (2011) byggjast slíkar 

ráðningar á loforðum um að vagga ekki bátnum. Ef stjórnendur hegða sér í óþökk 

yfirvalda missa þeir bæði völd og félagslega stöðu. Stjórnendur leggja áherslu á 

skrifræði, persónuleg samskipti á vinnustaðnum eru lítil og skyndilegar þarfir 

starfsmanna og viðskiptavina lúta í lægra haldi fyrir strangri kröfu um pappírsvinnu. Á 

sjötta og áttunda áratug tuttugustu aldar tóku ríkin upp sósíalíska hugmyndafræði 

Sovétríkjanna en á tíunda áratugnum gáfu þau sósíalíska hugmyndafræði upp á bátinn 

og snéru sér að vestrænum kapítalsíkum stjórnunarháttum. Undanfarin ár hefur vitund 

stjórnenda í Sameinuðu arabísku furstaveldunum um mikilvægi mannauðs aukist 

(Suliman, 2006). Samkvæmt Branine (2011) hefur verið mikill áhugi innan Arabíu til að 

færast nær vestrænum stjórnunarháttum, m.a. vegna þess hve fjölþjóðleg mörg löndin 

eru orðin. Þetta hefur hins vegar ekki reynst auðvelt þar sem stjórnun innan landanna er 

undir gífurlegum áhrifum ofangreindrar fyrirtækjamenningar sem á sér djúpstæðar 

rætur í islamstrú.  

2.8 Starfsumhverfið 

Hér verður fjallað um Sameinuðu arabísku furstaveldin og þarlent flugfélag.  

2.8.1 Sameinuðu arabísku furstaveldin  

Sameinuðu arabísku furstaveldin (hér: SAF) eru staðsett í Miðausturlöndum og eiga 

landamæri við Soldánaveldið Óman og Konungsríkið Sádí Arabíu. SAF samanstanda af 

sjö furstaveldum, fjölmennast af þeim er Dúbaí og höfuðborgin er Abú Dabí (Nydell, 
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2012). SAF hlaut sjálfstæði frá Bretum árið 1971, heimamenn kallast Emíratar og eru að 

stærstum hluta islamstrúar (Youngblood-Coleman, 2015). Árið 2014 var íbúafjöldi SAF 

um níu milljónir, en til samanburðar var íbúafjöldi rúm 275 þúsund árið 1971 (United 

Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division, 2015).  

Emíratar telja einungis um 20% af heildarfjölda landsins. Erlent vinnuafl er um 80% 

og starfar aðallega í þjónustu og iðnaði. Flestir koma frá Suður Asíu, Íran og frá öðrum 

Arabaríkjum (Central Intelligence Agency, 2013). Olíuframleiðsla í SAF hófst árið 1962 og 

í framhaldi breyttist furstaveldið úr strjálbýlu eyðimerkursamfélagi í viðskiptaveldi prýtt 

háhýsum og nútímaþægindum. Yfirvöld hafa unnið að því að efla aðra atvinnusköpun, 

t.d. ferðaþjónustu og er hún orðin stærri hluti af vergri landsframleiðslu en 

olíuframleiðsla. Þau hafa lagt áherslu á hagstætt umhverfi fyrir erlenda fjárfesta, m.a. 

með skattfrjálsum svæðum og með því að heimila hreina erlendra eignaraðild fyrirtækja 

(Youngblood-Coleman, 2015; Branine, 2011). 

Allt frá því að sambandsríkið var stofnað árið 1971 hefur verið unnið að því að 

sameina stofnanir og styrkja innviði sambandsins. Þrátt fyrir það heldur hvert furstaveldi 

enn verulegu sjálfstæði og yfir hverju furstaveldi ríkir leiðtogi, eða sjeik, sem fær völd sín 

í arfleið. Trúardómstóll og sambandsdómstólar fara með dómsvald. Óheimilt er að 

stofna stjórnmálaflokka og óveruleg þróun er í átt að lýðræði. Aukið menntunarstig, 

nútímavæðing og innstreymi aðflutts vinnuafls hefur haft takmörkuð áhrif á þróun 

stjórnmálakerfis SAF (Youngblood-Coleman, 2015). Samkvæmt ársskýrslu Amnesty 

International (2015) ríkir spilling meðal stjórnvalda og handhafa valds í SAF og 

mannréttindi eru takmörkuð. Mál-, rit- og trúfrelsi er takmarkað (Youngblood-Coleman, 

2015). Félagafrelsi, og réttindi til að skipuleggja samkomur þekkist ekki. Starfsmenn 

mega t.d. ekki hópa sig saman, mynda félög, semja saman um kaup og kjör eða fara í 

verkföll. Barneignir utan hjónabands varða fangelsisvist (U.S. Department of State, 

2015). Þrátt fyrir ofangrent er SAF talið frjálslynt og umburðarlynt í samanburði við 

önnur Persaflóaríki (Youngblood-Coleman, 2015). Geðþóttaákvarðanir lögreglu og 

öryggissveita eru sagðar ráða handtökunum og fangelsun íbúa og ferðamanna. Konum, 

erlendu vinnuafli og verkafólki er mismunað bæði lagalega og félagslega. 

Mannréttindasamtök eins og Human Rights Watch og Amnesty International hafa 

gagnrýnt aðbúnað verkafólks í SAF. SAF er aðili að Alþjóðavinnumálastofnun (ILO) en 
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hefur ekki framfylgt áætlunum stofnunarinnar sem stuðla eiga að bættum atvinnu- og 

lífsskilyrðum (Human Rights Watch, 23. nóvember 2014; Human Rights Watch, 22. 

október 2014; Amnesty International, 2015; Upplýsingaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna 

fyrir Vestur-Evrópu, e.d.; Batty, 2012).  Í SAF, eins og í sumum löndum á Persaflóa, 

þekkist það að laun velti á þjóðerni launþega, Emíratar fá hærri laun en erlent vinnuafl 

fyrir sömu störf (Branine, 2011). Starfsmenn sem hafa hópað sig saman, tekið þátt í 

verkföllum og friðsamlegum aðgerðum og hafa krafist aukinna réttinda hafa verið 

fangelsaðir og þeim vísað úr landi (Amnesty International, 2015). Samkvæmt Human 

Rights Watch (2015) samtökunum er ásýnd SAF sem auðugs nútímasamfélags ætlað að 

hylma yfir mannréttindabrotum í ríkinu. Hvers konar gagnrýni við valdastjórnina er 

ólögleg og stjórnvöld fangelsa og pynta þá sem þeir telja ógn við samfélagið, m.a. 

mannréttindasinna.  

2.8.2 Flugfélög í Sameinuðu arabísku furstaveldunum 

Landfræðileg staðsetning Sameinuðu arabísku furstaveldanna er stór ástæða þess að 

flugsamgöngur um landið eru gríðarlegar en alþjóðaflugvöllurinn í Dúbaí (DXB) var sá 

fjölfarnasti í heimi árið 2014, m.t.t. fjölda alþjóðlegra farþega (Green, 2015; Anderson, 

2015).  

Þegar litið er til stóru flugfélaganna í Sameinuðu arabísku furstaveldunum er 

heildarfjöldi starfsmanna á bilinu 24-57 þúsund. Meðal stjórnenda og stjórnarmanna 

eru hátt settir valdamenn Sameinuðu arabísku furstaveldanna. Flugfélögin flytja 

milljónir farþega árlega, en met var sett þegar að annað flugfélagið flutti 50 milljónir 

farþega á tímabilinu apríl 2014 til mars 2015. Fjöldi starfandi flugfreyja og –þjóna eru á 

bilinu fimm til nítján þúsund og hefur þeim fjölgað töluvert milli ára. Floti flugfélaganna 

samanstendur af um 110-230 flugvélum og áfangastaðirnir eru um 110-140 talsins 

(Etihad Airways, 2014; The Emirates Group, 2015). Þjóðerni flugfreyja og –þjóna 

flugfélaganna eru á bilinu 110-135 talsins og þjóðartungur þeirra fleiri en 55 (The 

Emirates Group, e.d; Etihad Airways, e.d. a). Ráðningasérfræðingar flugfélaganna 

ferðast um allan heim til að ráða í störf og annað flugfélagið hefur gefið út að það fái 

árlega um 180 þúsund umsóknir um stöður flugfreyja og -þjóna (Emirates Group 

Careers, e.d. a). Ráðningasérfræðingar flugfélaganna hafa komið til Íslands í leit að 

áhugasömum aðilum (Margrét Svava Jónsdóttir, 2012; mbl.is, 14. maí 2015). Meðal 
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fríðinda í starfi eru frítt húsnæði, sjúkratygging og afsláttur af flugmiðum (Etihad 

Airways, e.d. b; Emirates Group Careers, e.d. b). 

 Gögn um stafsmannaveltu flugfreyja og –þjóna hjá flugfélögnum voru ófáanleg. 

Annað flugfélagið, hefur þó gefið út að hjá samsteypunni (flugfélagið auk m.a. frakt- og 

ferðaþjónustu) starfi um 84 þúsund manns, af þeim hafi um 12.500 yfir tíu ára 

starfsaldur og um 3.000 yfir tuttuga ára starfsaldur (The Emirates Group, 2015). 

Stafssamningar eru gerðir til þriggja ára og í Sameinuðu arabísku furstaveldunum er ekki 

heimilað að gera starfssamninga til lengri tíma í senn (Emirates group careers, e.d. a; 

UAE Labour Law, Federal Law, 8/1980).  

Flugfélögin, auk annarra flugfélaga í Miðausturlöndum hafa sætt gagnrýni fyrir að 

veita flugfreyjum og -þjónum takmörkuð réttindi í starfi og einkalífi. Alþjóðleg samtök 

samgöngustarfsmanna, The International Transport Workers’ Federation, hafa t.d. 

fordæmt flugfélögin fyrir að segja flugfreyjum sjálfkrafa upp störfum, verði þær ófrískar 

á fyrstu þremur árum í starfi (Miller, 2015). Einnig vakti það athygli þegar að 

framkvæmdastjóri hjá flugfélagi í Miðausturlöndum sendi öllum starfsmönnum 

flugfélagsins póst sem innihélt mynd af áfengisdauðri flugfreyju. Flugfélagið lýsti því 

síðar að pósturinn hefði verið áminning um gildi og norm í samfélaginu (Dearden, 2015).  

Í Sunnudagsblaði Morgunblaðsins birtist viðtal sem Kjartan Þorbjörnsson (2015) tók 

við þjár íslenskar flugfreyjur sem starfa hjá flugfélagi í Miðausturlöndum og lýsa þær 

heraga innan flugfélagsins. Umfjöllun um störf flugfreyja og –þjóna hefur almennt verið 

á jákvæðari nótum. Íslenskir fjölmiðlar hafa til að mynda birt viðtöl og umfjallanir þar 

sem fjallað er um ferðalög, fríðindi og það lúxuslíf sem talið er fylgja starfinu (mbl.is, 20. 

ágúst 2015; mbl.is, 14. maí 2015; Marín Manda, 2015; visir.is, 2013). 

2.9 Starf flugfreyja og –þjóna  

Nútímasamfélag gerir kröfu um að hægt sé að nálgast nær hvaða þjónustu hvar og 

hvenær sem er. Flugsamgöngur eru engin undantekning, flugvélar taka á loft og lenda 

allan sólarhringinn um allan heim. Slíku vinnuumhverfi fylgja margar áskoranir og 

flugskrár áhafna eru óreglulegri en áður, vaktir lengri, farþegafjöldi meiri og flugleiðir 

milli tímabelta hafa aukist (Avers, o.fl., 2009). Hér verður litið til áskorana sem fylgja 

starfi  flugfreyja og –þjóna . 
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2.9.1 Um starfið 

Flugfreyjustarfið var lengi álitið kvennastarf. Ímynd flugfreyjunnar var brosandi, 

kynþokkafull, ung og einhleyp stúlka, en það gat varðað uppsögn ef flugfreyja gifti sig 

(Barry, 2007; Jófríður Björnsdóttir og Jón B. Guðlaugsson, 2004). Á sjöunda áratug 

tuttugustu aldar hófu karlmenn að starfa sem flugþjónar. Eins og kom fram í kafla 2.6.1 

um tilfinningar á vinnustaðnum telur Hochschild (2003/1983) tilfinningar flugfreyja og    

-þjóna hafa verið markaðssettar svo þau neyðist til að sýna falskar tilfinningar. Farþegar 

geti t.d. sýnt hrokafulla eða árásargjarna hegðun, en svörun þarf ávallt að vera jákvæð. 

Þannig fara flugfreyjur og -þjónar í eins konar hlutverkaleik og leika jákvæðan, 

brosmildan og hjálpsaman einstakling. Einnig geta flugfreyjur og -þjónar sýnt dýpri leik 

og reynt að upplifa tilfinningarnar sjálf (Ashforth og Humphrey, 1993). Þetta getur verið 

streituvaldur í starfi og haft neikvæðar andlegar afleiðingar. Samkvæmt Hochschild 

(2003/1983) hafa flugþjónar frekar tækifæri til að sýna raunverulegar tilfinningar og 

þurfa ekki að brosa jafn breitt. Hugmyndir um að starfið sé kvennastarf geta þó haft 

neikvæð áhrif á andlega heilsu þeirra.  

Starfið hefur stundum verið álitið framlínustarf. Hins vegar er starfið flóknara en flest 

framlínustörf og raunin er sú að  flugfreyjur og –þjónar eru fyrst og fremst þjálfuð í 

öryggis- og neyðarráðstöfunum (Chen og Chen, 2012). Eru þau t.d. þjálfuð í að bregðast 

við flugránum, meðhöndla sprengjur, taka á móti börnum og í að undirbúa 

neyðarlendingar (Flight Safety Foundation, 2001; MacDonald, Deddens, Grajewski, 

Whelan og Hurrell, 2003).  

Starfsumhverfi flugfreyja og -þjóna er einstakt, vinnurýmið er t.d. þröngt og lokað, 

rakastig oft lágt og loft mengað (Chen og Chen, 2012; Ásta Kristín Gunnarsdóttir, e.d.). 

Flugfreyjur og –þjónar ferðast yfir tímabelti og þurfa að venjast síbreytilegu loftslagi eftir 

áfangastöðum. Þá starfa flugfreyjur og –þjónar á vöktum  (Avers o.fl., 2009).  

2.9.2 Vaktavinna  

Til eru margar skilgreiningar á hugtakinu vaktavinna. Í lögum um aðbúnað, hollustuhætti 

og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1988 er vaktavinna skilgreind á eftirfarandi hátt: „Vinna 

sem skipt er niður samkvæmt fyrir fram ákveðnu fyrirkomulagi þar sem starfsmaður 

vinnur á mismunandi vöktum á tilteknu tímabili sem mælt er í dögum eða vikum.“  
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Flugskrár áhafna eru breytilegar og erfitt að skilgreina þær eftir ákveðnum vöktum, 

enda eru vaktir áhafna bundnar við flug hverju sinni. Vaktir flugfreyja og –þjóna geta 

breyst án fyrirvara, t.d. vegna veðurs eða bilana. Vaktir flugháhafna hefjast oft rúmum 

tveimur klukkutímum fyrir flug, að utanskyldum ferðum til vinnu. Vöktum lýkur þegar 

farþegar hafa yfirgefið flugvélina og þegar öðrum skyldum hefur verið lokið, t.d. öryggis- 

og neyðarathugunum (e. safety and security checks), frágangi og þrifum. Þegar áhafnir 

eru staddar utan heimahafnar taka við ferðir á hótel þar sem dvalið er í ákveðinn tíma 

áður en haldið er í flug aftur (Avers o.fl., 2009). Slíkar ferðir geta orðið allt að fjórir 

klukkutímar, en ferðirnar teljast til hvíldartíma flugáhafna (Rosskam o.fl., 2009). Að auki 

getur fylgt undirbúningsvinna fyrir flug og skráningarvinna eftir flug (Avers o.fl., 2009). 

Reglugerðir um vaktafyrirkomulag flugáhafna (e. flight time limitations) eru ólíkar, t.d. 

eru ríkjandi reglugerðir í Evrópu, Bandaríkjunum og Miðausturlöndum (European 

Aviation Safety Agency, 2010). Þar sem stéttarfélög eru starfandi geta hlutverk þeirra 

verið að veita flugfélögum aðhald og gæta þess að ekki sé gengið á rétt félagsmanna 

(Flugfreyjufélag Íslands, e.d.). Í rannsókn Rosskam o.fl. (2009) um ofsaþreytu og streitu 

flugvallastarfsmanna og flugáhafna kom í ljós að yfir 50% flugfreyja og –þjóna unnu eftir 

flugskrám sem höfðu engar reglubundnar vaktir.  

 

2.9.2.1 Áhrif vaktavinnu  

Áhrif vaktavinnu á heilsufar hafa verið rannsökuð og niðurstöður benda til neikvæðra 

líffræðilegra, sálrænna og persónubundinna einkenna (McNamee, Binks, Jones, 

Faulkner, Slovak og Cherry, 1996). Samkvæmt Júlíusi K. Björnssyni (2000) er hægt að 

rekja algengustu örðugleika tengda vaktavinnu til tveggja meginþátta: „Annarsvegar 

þess að verða að vaka og vinna þegar líkamsklukkan segir að viðkomandi eigi að sofa og 

hinsvegar þess að sofa þegar líkamsklukkan segir að hann eigi að vaka“ (Júlíus K. 

Björnsson, 2000, bls. 27). Þegar vaktavinna er rannsökuð er mikilvægt að líta til 

vaktafyrirkomulags, svefns og dægursveiflna.  

Líkaminn hefur innbyggða klukku, svokallaða líkamsklukku, en hún stýrir því hvenær 

fólk vakir og sefur og er að miklu háð birtubreytingum. Líkamleg og andleg starfssemi 

mannslíkamans breytist í samræmi við birtu og líkaminn er almennt virkur þegar það er 

bjart en óvirkur í myrkri. Birta hefur áhrif á framleiðslu hormónsins melatóníns sem á 
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mikinn þátt í að stýra svefni og vöku. Hitastig líkamans er einnig breytilegt eftir því hvað 

klukkan slær. Þannig hefur líkaminn dægursveiflur og getur verið betur í stakk búinn til 

að leysa verk af hendi á ákveðnum tímum sólarhringsins (Júlíus K. Björnsson, 2000), en á 

öðrum tímum, en þá aukast líkur á mistökum við vinnu (e. human error) (Harrington, 

2001). 

Þeir sem vinna vaktavinnu geta upplifað að svefn og hvíld skerðist og syfja og þreyta 

hlaðist upp. Erfitt getur reynst að bæta upp svefn, sérstaklega ef vaktir breytast ört og 

hvíldartími er skertur. Ef svefnskortur er mikill geta afleiðingar verið skortur á 

einbeitingu, athygli og fólk getur jafnvel sofnað óafvitandi. Þegar einstaklingur sefur 

óafvitandi sefur hann skemur en í tvær til þrjár mínútur. Eins og öðrum svefni fylgir 

svefninum meðvitundarleysi og skortur á viðbrögðum við umhverfisáreiti, stundum veit 

einstaklingurinn ekki að hann hafi sofið, en svo stuttur svefn fer oftast fram hjá fólki. 

Ljóst er að slíkt getur verið hættulegt við vinnu. Þeir sem starfa eftir vaktafyrirkomulagi 

geta lent í svefnskuld, rannsóknir hafa sýnt að vaktavinnustarfsmenn fá allt að sjö 

klukkustundum styttri svefn á viku en aðrir (Júlíus K. Björnsson, 2000).  

Vaktavinna sem byggir ekki á neinu skipulagi eykur líkur á ofsaþreytu (Rosskam o.fl., 

2009). Ofsaþreyta hefur verið skilgreind á ótal vegu, en almennt er henni lýst sem syfju 

eða þreytu orsakaða af ílengdu vökutímabili, ónægum svefni eða truflun á líkamsklukku 

(Dodge, 1982). Algengt er að fólk sem starfar við vaktavinnu greini frá einkennum 

ofsaþreytu (Harrington, 2001). Hjá flugáhöfnum getur ofsaþreyta birst í einkennum eins 

og gleymsku, slæmri ákvarðanatöku, hægum viðbragðstíma, skertri árverkni, 

takmarkaðri samskiptafærni, skapsveiflum, þráhyggju eða svefndái (e. lethargy) og að 

sofa óafvitandi (Rosekind, Gander, Gregory, Smith, Miller, Oyung, Webbon og Johnson, 

1996). Mikilvægt er að gera greinarmun á ofsaþreytu og þreytu. Ofsaþreyta hefur 

sálfræðilegar, líffræðilegar og tilfinningalegar afleiðingar sem geta haft áhrif á störf 

flugfreyja og –þjóna, sérstaklega vegna neyðar- og öryggisatvika og annarra 

óreglubundinna verkefna í starfi (Avers o.fl., 2009). Avers o.fl. (2009) rannsökuðu 

ofsaþreytu meðal rúmlega níu þúsund flugfreyja og –þjóna í Bandaríkjunum, 

niðurstöður voru að 84% flugfreyja og –þjóna upplifðu ofsaþreytu á undangengnu 

flugtímabili (28 daga tímabili). Svarendur töldu helstu áhrifavalda slæmt vaktaskipulag 

og mikið vinnuálag. Stór hluti svarenda taldi hæfni sína til að sinna öryggis- og 
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neyðarmálum skerta vegna ofsaþreytu, t.d. hæfni til að opna og loka neyðarútgöngum 

og sinna öryggimálum tengdum farþegum. Rúmur helmingur svarenda kvaðst hafa 

dottað í vinnunni á undangengnu flugtímabili. Rannsóknir Rosskam o.fl. (2009) leiddu 

einnig í ljós að flugfreyjur og –þjónar töldu hæfni sína til að takast á við neyðar- og 

öryggismál skerta vegna ofsaþreytu. Vaktavinna getur haft áhrif á geðheilsu og valdið 

streitu sem getur orsakað kulnun í starfi. Verkefni flugfreyja og -þjóna eru í senn 

krefjandi á tilfinningalegan, andlegan og líkamlegan máta (Maslach, o.fl. 2001) og vegna 

eðli starfsins eru flugfreyjur og –þjónar í áhættuhópi þegar kemur að ofsaþreytu og 

kulnun í starfi (Rosskam o.fl., 2009)  

Ljóst er að starf flugfreyja og –þjóna er krefjandi á tilfinningalegan, andlegan og 

líkamlegan máta. Auk þess að vera krefjandi eitt og sér, hefur menning óneitanlega áhrif 

þegar litið er til hóps sem starfar í ólíkri menningu. Íslensk og arabísk þjóðmenning og 

fyrirtækjamenning er að mörgu ólík og ljóst er að grunngildin eru frábrugðin. Í þessari 

rannsókn var stuðst við eigindlega aðferðafræði og fyrirbærafræðilega aðferð til 

túlkunar. Unnið var eftir rannsóknarspurningunni: Hver er upplifun Íslendinga af starfi 

sínu sem flugfreyjur og -þjónar hjá flugfélagi í Sameinuðu arabísku furstaveldunum? Í 

næsta kafla verður aðferðafræði og ferli rannsóknarinnar lýst. Næst verða niðurstöður 

dregnar saman og loks verða niðurstöður rannsóknarinnar bornar saman við fræðin sem 

fjallað hefur verið um í þessum kafla.   
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem unnið var eftir og 

ástæðum þess að sú aðferðafræði varð fyrir valinu. Einnig verður fjallað um val 

viðfangsefnis, val viðmælenda og framkvæmd rannsóknarinnar.  

3.1 Eigindleg aðferðafræði 

Til að rannsaka viðfangsefnið og svara rannsóknarspurningunni var unnið eftir 

eigindlegri aðferðafræði. Í bók sinni, Informal Sociology: A Casual Introduction to 

Sociological Thinking, komst félagsfræðingurinn William Bruce Cameron svo að orði: 

„Not  everything that counts can be counted, and not everything that can be counted 

counts“ (Cameron, 1963, bls. 13). Þessi orð hans fanga vel þá hugmyndfræði sem 

eigindleg aðferðafræði byggir á: „Ekki er hægt að mæla allt sem skiptir máli, og ekki er 

allt mælanlegt mikilvægt.“ 

Til eru tvenns konar nálganir rannsókna innan félagsfræðinnar, annars vegar 

megindleg rannsóknaraðferð (e. quantitative methodology) og hins vegar eigindleg 

rannsóknaraðferð (e. qualitative methodology) (Björn Bergsson, 2002). Megindlegar 

rannsóknir byggja á mælanlegum félagslegum staðreyndum og niðurstöður þeirra eru 

háðar magngreiningu. Með eigindlegri rannsóknaraðferð leitast rannsakandi hins vegar 

við að að sjá veröldina með sömu augum og meðlimir afmarkaðs hóps og skilja 

aðstæður fólks líkt og það skilur þær sjálft (Björn Bergsson, 2002; Landy og Conte, 

2010). Með aðferðafræðunum tveimur eru því notaðar ólíkar aðferðir til að finna 

„sannleikann.“ Í megindlegum rannsóknum er grundvallaratriði að mælitæki séu 

áreiðanleg, þ.e. að hægt sé að endurtaka mælingarnar og fá svipaðar niðurstöður. Hins 

vegar gera eigindlegar rannsóknir ekki ráð fyrir að hægt sé að endurtaka 

raunveruleikann á sama hátt (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Jafnvel þó að eigindlegar 

rannsóknir hafi ekki alhæfingagildi þá gefa þær vísbendingar um hvernig einstaklingar í 

svipuðum aðstæðum takast á við svipuð verkefni og upplifa svipaða reynslu (Björn 

Bergsson, 2002). Trúðverðugleiki eigindlegra rannsókna veltur á gæðum vinnu 
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rannsakanda, en miklu máli skiptir að rannsakandi spyrji sig í sífellu hvort hann hafi skilið 

efnið rétt (Sigríður Halldórsdóttir, 2003; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Eigindleg 

aðferðafræði hóf að ryðja sér rúms rétt fyrir miðbik tuttugustu aldarinnar þegar 

vísindamenn hófu að nýta aðra leið til að finna sannleikann. Eigindlegar rannsóknir 

sækja á innan rannsóknargeirans, en megindlegar rannsóknir hafa verið allsráðandi 

áratugum saman (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Ástæðan fyrir því að ákveðið var að nýta eigindlega aðferðafræði í þessari rannsókn 

er tvíþætt. Annars vegar vegna þess að Íslendingar sem starfað hafa sem flugfreyjur og   

-þjónar hjá flugfélaginu í Sameinuðu arabísku furstaveldunum eru fáir og því hefði 

reynst flókið að framkvæma góða megindlega rannsókn. Hins vegar vegna þess að 

rannsakandi hafði áhuga á að skyggnast dýpra í reynslu flugfreyja og -þjóna, setja sig inn 

í hugarheim þeirra og skilja upplifun þeirra sem ekki hefði verið mögulegt með 

megindlegum aðferðum. 

3.2 Fyrirbærafræði 

Sú eigindlega aðferð sem notuð var við rannsóknina kallast fyrirbærafræði. 

Fyrirbærafræði er söguleg hreyfing sem á uppruna sinn í heimspeki. Þýski 

heimspekingurinn Edmund Husserl er þekktur sem faðir fyrirbærafræðinnar en hann 

þróaði og setti fram kenningar sem aðferðafræði fyrirbærafræðinnar byggja á (Orbe, 

1998). Husserl setti  kenningarnar fram sem mótvægi við megindlega aðferðafræði sem 

hafði verið allsráðandi (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Auk Husserl innleiddu Heidegger 

og Jespers hreyfinguna í Þýskalandi. Þaðan teygði hún anga sína til Frakklands með 

Merleau-Ponty og Sarte og var hún síðan tekin upp í Bandaríkjunum af fræðimönnum 

eins og Lanigan, Nelson, Hyde og Smith (Orbe, 1998).  

Fyrirbærafræðilegar rannsóknir eru háðar viðmælendum sínum sem kallaðir eru 

meðrannsakendur (e. co-researchers) og fer gagnasöfnun fram með samræðu (e. 

dialogues). Rannsakanda ber að umgangast hvern meðrannsakanda með hógværð, hlýju 

og virðingu, hver meðrannsakandi er einstakur og hefur ómetanlegum upplýsingum að 

miðla (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Fyrirbærafræðilegar rannsóknir leitast við að 

útskýra fyrirbæri eins og þau koma fram í meðvitundinni (Smith, Flowers og Larkin, 

2009). Þær byggja á því að einstaklingar sjái heiminn með eigin augum og að sýn þeirra 

mótist af fyrri reynslu og túlkun á fyrri reynslu. Til þess að rannsaka þessa reynslu er 
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nauðsynlegt að eiga samræður við meðrannsakendur en rannsakandi þarf að vera 

næmur og opinn fyrir því að skilja hvern einstakling í því semhengi sem hann er í og 

skoða reynsluna út frá sjónarhóli meðrannsakanda. Í framhaldi túlkar rannsakandi 

reynslu meðrannsakenda þar sem orð þeirra eru byggingarsteinar hugmyndavinnunnar. 

Loks verður úr söguleg frásögn sem krefst þess að rödd allra meðrannsakenda fái að 

heyrast þó oft myndist rauður þráður sameiginlegrar reynslu (Sigríður Halldórsdóttir, 

2003). 

Ástæða þess að fyrirbærafræðileg aðferð varð fyrir valinu er áhersla aðferðarinnar á 

að skilja reynslu einstaklinga eins og hún kemur fram í meðvitund þeirra. Hver og einn 

meðrannsakandi hefur ólíkan bakgrunn, ólíka reynslu og ólíka túlkun á reynslu sinni og 

það var það sem var mikilvægt að draga fram í rannsókninni.  

Gangasöfnun rannsóknarinnar fór fram í formi djúpviðtala, en þar fara fram 

samræður rannsakanda og meðrannsakanda. Stundum eru slík viðtöl kölluð „samtöl 

með tilgangi“ þar sem ekki er um að ræða eiginlegt samtal heldur samtal sem gengur út 

á það að meðrannsakendur noti eigin orð til að segja frjálslega frá eigin reynsluheimi. 

Rannsakandi einbeitir sér að því að hlusta á frásagnir meðrannsakenda og hvetur þá til 

að tjá sig. Þannig verður til samspil af frásögn og greiningu sem miðar af því að kafa 

dýpra. Áður en djúpviðtölin eru framkvæmd er unninn viðtalsrammi sem notaður er til 

stuðnings í viðtölunum. Allar spurningar eru opnar og miða að því að hver og einn svari 

út frá eigin reynslu (Smith, o.fl., 2009).   

Í framhaldi af gagnasöfnun var farið eftir þremur stigum fyrirbærafræðilegrar 

rannsóknar; lýsingu (e. description), samþættingu (e. reduction) og túlkun (e. 

interpretation) (Orbe, 1998).  

3.2.1 Lýsing 

Upphafsstig fyrirbærafræðilegrar rannsóknar er sjálfskoðun rannsakanda. Rannsakandi 

þarf að gera sér grein fyrir skoðunum, tilgátum og hlutdrægni svo hann geti meðvitað 

lagt getgátur sínar um fyrirbærið til hliðar (Orbe, 1998). Ef sjálfskoðun væri ekki gerð er 

ljóst að rannsakandi færi inn í viðtölin með fyrirfram mótaðar hugmyndir, en því líkir 

Sigríður Halldórsdóttir (2003) við það að rétta fram: „yfirfullan bolla af kaffi og [biðja] 

um meira“ (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 252). 
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Á þessu stigi fara viðtölin og afritunin fram. Þannig er viðtalsgögnum safnað saman 

og þau sett fram á hlutlausan hátt en mikilvægt er að orðalagi sé ekki breytt á þessu stigi 

rannsóknarinnar svo merking orðanna komist til skila. Til þess að gæta hlutleysis er 

mikilvægt að rannsakandi þaulspyrji meðrannsakendur um getgátur sínar, skynjanir og 

túlkanir (Orbe, 1998). Samkvæmt Nelson (1989) er þó fullkomið hlutleysi ómögulegt á 

þessu stigi, þar sem rannsakandi hefur kynnst efninu vel og hefur byrjað að greina hvað 

er mikilvægt og hvað skiptir minna máli.  

3.2.2 Samþætting 

Annað stig fyrirbærafræðilegrar rannsóknar hefst á því að afrituð gögn eru lesin 

endurtekið. Meginmarkmið stigsins er að taka ákvörðun um hvaða hlutar af lýsingunni 

eru mikilvægir og hverjir ekki (Orbe, 1998). Rannsakandi les ekki eingöngu rituð orð 

heldur les á milli línanna og notar frjálst ímyndunarafl til að greina raunverulega 

merkingu orðanna (Nelson, 1989). Á þessu stigi safnar rannsakandi saman þemum, hann 

leggur áherslu á að sökkva sér niður í rannsóknargögnin og: „leyfir 

rannsóknargögnunum að búa með sér“ (e. living with the data) (Sigríður Halldórsdóttir, 

2003, bls. 255). Stundum er sagt að gögnin tali til rannsakanda og að þemun spretti sjálf 

fram. Í lok samþættingar hefur rannsakandi endurspeglað þætti í upplifun 

meðrannsakenda (Nelson, 1989).  

Í viðauka 3 má sjá þemu sem spruttu fram úr hverju viðtali í samþættingaferlinu.  

3.2.3 Túlkun 

Túlkun er lokastig fyrirbærafræðilegrar rannsóknar, birtist í ritgerðinni og er jafnan 

kallað niðurstöður. Hér gengur rannsakandi lengra, túlkar þau atriði sem ekki voru 

augljós í upphafi og skrifar með eigin orðum lýsingu á upplifun meðrannsakenda (Orbe, 

1998). Rannsakandi tengir þemu sem viðtölin gáfu af sér og dregur fram samband þeirra 

við rannsóknarspurninguna. Hér birtist viðleitni rannsakakanda til að umbreyta gögnum 

sem virðast framandi, svo þeir sem ekki hafi reynsluna geti skilið hana. Að skrifa upp 

niðurstöður krefst þess að rödd allra fái að heyrast en oft kemur fram rauður þráður 

sem myndar samnefnara fyrir þá sem hafa upplifað ákveðna reynslu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003).  
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3.3 Ferlið 

Ákveðið var að rannsaka reynslu og upplifun Íslendinga sem starfað hafa sem flugfreyjur 

og -þjónar hjá flugfélagi í Sameinuðu arabísku furstaveldunum. Við val á 

meðrannsakendum var hentugleikaúrtak notað en velja þurfti hóp sem hafði starfað hjá 

flugfélaginu og hafði nú þegar lokið störfum. Mikilvægt er að velja meðrannsakendur 

sem ekki eru staddir í miðri reynslu en þá geta þeir litið til baka yfir farinn veg og deilt 

reynslu sem þeir hafa ígrundað (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Við skipulagningu viðtala 

var notast við rafræn samskipti og samskipti í gegnum síma en rannsakandi gerði 

stuttlega grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar, trúnaði og nafnleynd. Rannsakandi fékk 

almennt jákvæðar undirtektir og mögulegir meðrannsakendur sýndu rannsókninni 

áhuga.  

Tekin voru tíu viðtöl við níu meðrannsakendur, en skv. fræðunum er sá fjöldi nægur 

til að mettun (e. saturation) sé náð (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Viðtölin voru á bilinu 

60 til 185 mínútna löng, þó flest í kringum 100 mínútur. Viðtölin voru hálf opin og voru 

þau nákvæmlega jafn löng og hver meðrannsakandi kaus hverju sinni. Var það upplifun 

rannsakanda að meðrannsakendum hafi þótt gott að fá að segja frá reynslu sinni. 

Samkvæmt Sigríði Halldórsdóttur (2003) hefur það eitt jákvæð áhrif á einstaklinga að 

rannsakandi hlusti vel og leyfi meðrannsakendum að tala óhindrað án þess að gripið sé 

fram í fyrir viðkomandi. Viðtölin voru tekin á tímabilinu október 2014 til febrúar 2015, 

ýmist á bókasafni, í hlutlausu skrifstofuhúsnæði í Reykjavík eða í heimahúsi. 

 Af níu meðrannsakendum voru sex kvenkyns og þrír karlkyns. Starfstími þeirra hjá 

flugfélaginu var á bilinu nokkrir mánuðir upp í tæp fjögur ár og höfðu þeir hætt störfum 

fyrir a.m.k. átta mánuðum þegar viðtölin voru tekin. Þeir höfðu allir verið ráðnir til 

flugfélagsins eftir að hafa hitt ráðningasérfræðinga flugfélagsins hérlendis og gengið í 

gegnum ströng ráðningaferli. Meðrannsakendur bjuggu allir í Sameinuðu arabísku 

furstaveldunum á starfstímanum og fluttu þaðan að starfstíma loknum.  

Þróaður var viðtalsrammi með opnum spurningum til að styðjast við í viðtölunum. Þó 

svo að rannsóknarspurningin sé höfð að leiðarljósi í viðtölunum er hún ekki ein af 

spurningum viðtalsins. Rannsakandi forðaðist að vinna spurningalistann línulega og lagði 

áherslu á að leyfa meðrannsakendum að stjórna ferðinni og tjá sig um það sem þeim 

fannst mikilvægt, svo að upplifun hvers og eins fengi að njóta sín til fulls.  
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Fyrir hvert viðtal fengu meðrannsakendur munnlega útskýringu á nafnleynd, trúnaði 

og möguleika á að draga þátttöku í rannsókninni til baka en einnig skrifuðu 

meðrannsakendur undir formlegt samþykki. Í viðauka 2 má nálgast sýnishorn af 

eyðublaðinu. Þá má nálgast viðtalsramma í viðauka 1. Afrituðu viðtölin og sjálft 

samþættingarferlið má nálgast hjá rannsakanda.  

  Næsti kafli, Niðurstöður, er sjálft lokastig rannsóknarinnar, túlkunin.  
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4 Niðurstöður 

Niðurstöður leiddu í ljós að meðrannsakendur upplifðu ólíka stjórnunarhætti hjá 

flugfélaginu en þeir voru vanir. Þeir upplifðu skýrt stigveldi, valdafjarlægð og takmarkað 

traust til undirmanna. Þeir upplifðu ótta vegna einræðislegra stjórnunarhátta, fannst 

skorta umhyggju og þótti erfitt að vera álitin númer í stað einstaklinga. 

Meðrannsakendur upplifðu óþægindatilfinningu við það að vera ekki í stéttarfélagi og 

fannst sig skorta réttindi ef í harðbakkann slægi. Þeir voru sammála um að álag hefði 

fylgt því að starfa í fjölþjóðlegu umhverfi. Til þess að minnka álagið gerðu þeir ráð fyrir 

ákveðinni hegðun frá ákveðnum þjóðum og flokkuðu þannig fólk. Meðrannsakendur 

upplifðu að almenningur sæi gjarnan í hillingum það starf og líf sem þeir lifðu á 

starfstímabilinu og töldu hið sanna oft hverfa í skugga lúxuslífs og ferðalaga, sem 

sannarlega hafi einnig fylgt starfinu. Þeir sættu sig við ólíka stjórnunarhætti og 

takmörkuð réttindi til skamms tíma en hefðu ekki gert það til langs tíma. Þemu 

rannsóknarinnar eru: 1) Menning flugfélagsins 2) „Maður var bara númer“ 3) Réttindi og 

fríðindi 4) Að flokka fólk 5) „Ekki allt saman gullslegið“. Í þessum kafla verður hverju 

þema lýst nánar og stuðst verður við tilvitnanir úr viðtölunum.  

4.1 Menning flugfélagsins  

Meðrannsakendur upplifðu að þjálfun flugfélagsins hefði verið góð, en ströng. Þeir 

upplifðu skýrt stigveldi og ótta við yfirmenn, sérstaklega vegna strangs agakerfis og 

geðþóttaákvarðana. Þeir upplifðu að veikindi starfsmanna væru ekki liðin og að friðhelgi 

einkalífs þeirra væri takmörkuð. Vegna stjórnunarhátta og álags í starfi  upplifðu 

meðrannsakendur líkamlega og andlega vanlíðan  

4.1.1 Velkomin í herinn 

Meðrannsakendur tóku hvatvíslega ákvörðun um að sækjast eftir starfi hjá flugfélaginu 

og þekking þeirra var takmörkuð við þá ímynd sem blasir við neytendum úr 

markaðsherferðum og tengdist stærð, flota og lúxus. Þekking þeirra á staðnum sem þau 

voru að flytja á var sömuleiðis takmörkuð. Helga sagði: „Ég vissi ekki einu sinni hvar 

[borgin] var á landakortinu þegar ég fékk vinnuna.“ 
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Þegar meðrannsakendur voru komnir til borgarinnar hófu þeir sjö vikna þjálfun á 

vegum flugfélagsins. Meðrannsakendur fengu víðtæka þjálfun í neyðar- og 

öryggismálum, skyndihjálp og þjónustu. Einnig hlutu þeir tilsögn um ímynd, 

einkennisbúninginn og líferni. Meðrannsakendur voru sammála um að þjálfunin hefði 

verið ítarleg, aðstaðan góð og að flugfélagið væri framar öðrum í þjálfunarmálum. Kári 

sagði: „Það er ekki ein einasta flugfreyja sem … er nálægt því jafn vel þjálfuð og allar 

flugfreyjurnar hjá [flugfélaginu] … þær bara virkilega vita hvað þær eiga að gera.“ Þó 

upplifðu meðrannsakendur að þjálfunin hefði verið ströng og ólík því sem þeir áttu að 

venjast miðað við kennslu á Íslandi. Olga sagði: „Þjálfunin var góð og ég byggi alveg enn 

á henni ... en hún var sjokkerandi.“ 

Meðrannsakendur upplifðu að þeir þyrftu að kunna hvert einasta smáatriði orðrétt 

skv. handbókum og að þjálfuninni hefði verið fylgt eftir allan starfstímann með stuttum 

áhafnarfundum (e. pre-flight briefing) fyrir hvert einasta flug. Á áhafnarfundunum voru 

flugfreyjur og –þjónar spurð spurninga, t.d. tengdum neyðar- og öryggismálum og 

þurftu að svara þeim rétt. Ef spurningum var svarað rangt gat viðkomandi fengið 

viðvörun skv. agakerfi, verið fjarlægður úr flugi og samansafn af agabrotum gat varðað 

uppsögn. Meðrannsakendur voru sammála um að þó að fundirnir ýttu undir að þeir 

viðhéldu þekkingu sinni yllu þeir áhyggjum, kvíða og streitu. Olga sagði: „Ég kveið fyrir 

briefing [áhafnarfundum]  …. hræðsluáróður spilaði þar inn í … það að geta mögulega 

verið offload-að [fjarlægð úr flugi] … þetta var að valda streitu.“ 

Þetta var einungis eitt dæmi um hræðslu sem meðrannsakendur upplifðu, flestir 

meðrannsakendur upplifðu að hræðsla hefði verið notuð sem stjórnunartæki í 

þjálfuninni. Því upplifðu þeir vanlíðan og óöryggi. Meðrannsakendur voru m.a. hræddir 

við að segja hluti sem féllu ekki í kramið hjá yfirmönnum, veikjast á tímabilinu og 

uppfylla ekki strangar útlitskröfur. Þeir upplifðu að ef eitthvað út af brigði yrði þeim sagt 

upp störfum. Þetta olli þeim áhyggjum og þeir voru óöryggir. Karólína upplifði að 

minnsti efi eða athugasemdir við framkvæmd þjálfunarinnar setti einstaklinga undir 

eftirlit þar til þeir voru farnir að haga sér eftir hugmyndum flugfélagsins. Hún upplifði að 

þjálfunin hefði verið eins og herþjálfun og að einstaklingar væru fyrst brotnir niður og 

svo byggðir upp eins og flugfélagið vildi hafa þá. Hún upplifði óöryggi og vanlíðan í 

þjálfuninni og ljóst er að hún var ekki vön slíkum stjórnunarháttum.  



 

49 

Karólína sagði:  

Það er svona ágætis líking að hugsa þetta sem her … [Það var] 
hræðsluáróður í gangi í þjálfuninni. Það er svona svolítið eins og það sé verið 
að reyna að brjóta mann niður og svona byggja mann upp eins og þeir vilja 
hafa mann … [Þeir] gefa ekki mikið svigrúm fyrir eitthvað svona personal 
input [athugasemdir einstaklinga] … og ef einhver ... spurði mikið, eða pínu 
gagnrýninna spurninga, ekkert dónalegra eða neitt þannig, þá var hann 
einhvernveginn strax orðinn svona red-flagged [kominn á „svartan lista“]  ... 
Það var hakað eitthvað við nafnið. Svo kannski bara fór það, af því að það var 
búið að brjóta það af manneskjunni, og hún hætt að spyrja þannig 
spurninga. Eða það varð eitthvað vesen. … [Ég] veit alveg dæmi þess að 
viðkomandi var kallaður inn strax til síns managers [yfirmanns] og bara farið 
yfir að svona viðgangist ekki hjá fyrirtækinu, svona tal ... Ég var 
einhvernveginn rosalega óörugg með þetta, mér fannst óþægilegt að vera 
undir … eftirliti.  

 

Karólínu þótti þjálfunin byggjast á boðum og bönnum: „Mér fannst eiginlega allar 

setningar byrja á don’t, ekki gera.“ Olga átti ekki heldur sælar minningar úr þjálfuninni, 

hún upplifði að byggt væri á hræðsluáróðri. Olga notar gleraugu, bæði í lærdómi og 

daglegum athöfnun. Hún var ekki með læknisvottorð sem sýndi fram á að hún þyrfti að 

nota gleraugu og því mátti hún ekki nota þau á sama tíma og hún klæddist 

flugfreyjubúningum utan kennslustofu í þjálfuninni. Olga lýsir atviki í matsal 

þjálfunarbyggingarinnar á þessa leið:  

 

[Ég þurfti] að taka þau af mér þegar ég fór í matsalinn. En ég gerði það ekki 
og einhverntímann kom kennarinn og var bara eitthvað: „Fyrirgefðu, taktu af 
þér gleraugun.“ Svo ég labbaði bara eitthvað með matarbakkann hálf blind 
... Ég held meira að segja að kennarinn … hafi sjálf verið hrædd um að fá 
skammir fyrir hafa leyft mér að vera með gleraugu. það er ... svona 
...hræðslustjórnun í gangi. 

 

Olga upplifði að menning flugfélagsins hefði verið mjög ströng, valdboðin skýr og að 

nemendur sem og kennarar hefðu verið tiplandi á tánum af ótta við stjórnendur. Olgu 

leið illa undir slíkri stjórnun: „Ég var alveg … að fara á taugum … þessar tæpu átta vikur 

sem ég var í … training collage [þjálfun]. Það eru ekki góðar minningar. Ég reyndi að sjá 

rosalega mikið af borginni, ef ske kynni að ég þyrfti bara allt í einu að fara heim.“ Olga 

upplifði að hún gæti verið rekin úr þjálfuninni fyrir minnstu mistök og þess vegna gerði 

hún ráðstafanir svo hún gæti farið sátt heim til Íslands ef það myndi gerast. Fleiri 



 

50 

meðrannsakendur upplifðu að þeir þyrftu að breyta útliti sínu og hegðun fyrir 

flugfélagið. Helga sagði: „Að þvinga mig í að lita á mér hárið … ég fór náttúrulega bara að 

hágrenja.“ Helga þurfti að breyta útliti sínu fyrir flugfélagið, hún var sár og upplifði það 

sem móðgun og að ruðst væri inn á hennar persónulega svæði. Meðrannsakendur 

upplifðu að strangar kröfur væru um útlit og að agakerfi og refsingum væri beitt ef út af 

brigði. Helga sagði: „Ef hárið fór að verða úfið yfir daginn þurftir þú að laga það, eða að 

þú fengir report [viðvörun].“ 

 Meðrannsakendur upplifðu sífellda ógn vegna yfirvofandi refsinga og upplifðu 

hræðslu vegna þess hve strangt agakerfið var. Upplifunin hafði áhrif á heilsu sumra sem 

upplifðu að kröfur væru of miklar og þeir gætu ekki ráðið við þær. Fjóla sagði: „Ég var 

alveg sjúklega stressuð, svaf að meðaltali fjóra tíma á sólarhring.“ Fjóla réð ekki við 

álagið og varð fljótt veik af áhyggjum og svefnleysi: „Þá var ég farin að sofa í svona tvo 

tíma, tvo, þrjá tíma … vaknaði alltaf og byrjaði á að ætla að fara í skólann [en] þá fór ég 

að kasta upp.“ Fjóla upplifði lítið utanumhald og þótti skorta umhyggju í sinn garð. Hún 

upplifði stjórnunarhætti sem hún var ekki vön að vera undir og bugaðist undan álaginu. 

Helsta ástæða líðan hennar voru ólíkir stjórnunarhættir en hún var vön, um kennarana 

hafði Fjóla þetta að segja: „Ég var hrædd við þá.“ Meðrannsakendur upplifðu að 

menning flugfélagsins væri ólík  því sem þeir voru vanir. Þeir upplifðu valdafjarlægð, 

skýrt stigveldi og skort á umhyggju. Ásdís sagði:  

 

Þeir voru mjög strangir ... Ég týndist einu sinni í [þjálfunar] byggingunni, fann 
ekki eitthvað herbergi … og það varð bara allt brjálað. Það var tekið mig á 
sérstakt tal og … það var skrifað niður. Og svo missti ég afa minn í þjálfuninni 
og fékk að vita það bara meðan ég var í miðri þjálfun, fór inn á bað til að 
jafna mig og kom … tveim[ur] mínútum of sein og ég sagði þeim bara hvað 
gerðist og þá fékk ég samt viðvörun ... mér leið þarna eins og ég væri 
einhver lítill krakki sem hefði gert eitthvað af sér.  

 

Ljóst er að í þessum aðstæðum hefði Ásdís viljað að sér væri sýnd samúð og umhyggja. Í 

stað þess upplifði hún að komið væri fram við hana eins og óvita sem þyrfti að siða til og 

hafa eftirlit með.   

Á þjálfunartímabilinu voru meðrannsakendur farnir að kynnast stjórnunarháttum og 

fyrirtækjamenningu og sumir upplifðu að umhverfið ylli þeim kvíða og streitu. Líklegt er 

að flestir meðrannsakendur hafi vonað að starfið og stjórnunarhættir því tengdir yrðu 

betri.  
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4.1.2 Skortur á trausti 

Meðrannsakendur upplifðu ótta tengdan stjórnunarháttum flugfélagsins á starfstíma 

sínum. Þeim leið illa undir slíkri stjórnun og upplifðu vantraust yfirmanna í sinn garð. 

Karólína sagði: „Maður vill náttúrulega ... að manni sé treyst ... og það sé ástæðan fyrir 

því að maður var sendur þarna út.“ Karólína átti erfitt með að skilja hvers vegna hún var 

valin eftir langt ráðningarferli ef flugfélagið treysti henni ekki. Meðrannsakendur 

upplifðu að flugfélagið væri fljótt að afskrifa starfsfólk og að geðþóttaákvarðanir væru 

teknar sem hefðu stundum ekkert að gera með raunverulega frammistöðu starfsmanna. 

Þeim þótti nauðsynlegt að einhversskonar agakerfi væri starfrækt en upplifðu að 

agakerfið væri óskilvirkt þar sem að viðurlög væru stundum ekki skýr og refsingar væru 

byggðar á geðþóttaákvörðunum fremur en skýru kerfi. Ásdís lýsti agakerfinu: „Þeir voru 

einhvernveginn bara að henda þessu út fyrir bara svo margt. Þannig að þeir mynduðu 

mikla hræðslu út frá þessu … svo maður var bara skíthræddur við það. Maður er bara 

misheppinn.” Ásdís upplifði að óheppni stýrði því hvort einstaklingur hlaut agabrot sem 

gat endað með uppsögn. Karólína einnig: „Það gat bara gerst að maður var óheppin og 

væri bara á vitlausum stað á vitlausum tíma og yrði bara í kjölfarið rekin.“  

Meðrannsakendur upplifðu að viðvaranir væru endanlegar og ekki væri hægt að 

svara fyrir þær, jafnvel þó að þær væru óverðskuldaðar og byggðar á misskilningi. Helga 

sagði: „Þú gast aldrei svarað fyrir sjálfan þig, sama hvað þú myndir segja, þá fékkstu 

samt alltaf áminningu.” Ólíklegt er að mörgum líði vel undir stjórn þar sem vantraust 

ríkir og óheppni og geðþóttaákvarðanir stjórnenda hafa áhrif á starfsöryggi starfsmanna. 

Karólína sagði:  

 

Kannski ætti það að … vekja svona traust hjá manni að vera hjá svona stóru 
fyrirtæki, að það gangi vel, sé farsælt og ríkt og svoleiðis. En af því að það var 
svo mikil svona terror [ótta] stefna að maður var alltaf svo hræddur að missa 
vinnuna … Það þurfti alltaf bara svo lítið til að maður yrði sendur heim. 

 

Ljóst er að Karólína upplifði ekki starfsöryggi hjá flugfélaginu. Hún lifði í stöðugum ótta 

við að vera sagt upp störfum. Fleiri meðrannsakendur upplifðu takmarkað starfsöryggi. 

Sumir upplifðu að refsingum væri beitt til að áminna starfsmenn fyrirtækisins um vald 

yfirmanna. Það sem líklega skapaði mestan ótta hjá mörgum var að þeir upplifðu að þeir 
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gætu ekki afstýrt því að fá viðvaranir. Þeim þótti viðvaranir vera gefnar fyrir ýmisleg 

athæfi og stundum alveg óvænt.  

Meðrannsakendur lýstu atvikum þar sem þeir fengu viðvaranir fyrir hegðun af ýmsu 

tagi. Í sumum tilfellum kváðust þeir geta sjálfum sér um kennt en oft upplifðu þeir 

ósanngirni og togstreitu yfir því að geta ekki svarað fyrir sig og leiðrétt misskilning. Helga 

upplifði þetta þegar að ferðataska sem hún notaði og var eign flugfélagsins lokaðist ekki 

rétt fyrir flug. Helga leitaði aðstoðar við að loka töskunni og mætti, að eigin sögn, 

tveimur mínútum of seint í höfuðstöðvar flugfélagsins. Hún hlaut viðvörun og var 

fjarlægð úr fluginu. Helgu féllust hendur og upplifði að mistökin væru ekki hennar. Helga 

sagði: „Managerinn [yfirmaðurinn] minn gaf mér bara strax áminningu ... ég [sagði] 

honum nákvæmlega frá sögunni, hvað gerðist, en það er ekkert tekið tillit til þess.“ Við 

slíkt tilfelli er líklegt að Helga hafi upplifað að hún hefði ekki áhrif á örlög sín innan 

flugfélagsins og að agakerfið væri ósanngjarnt. 

Fjóla upplifði að gjörðir hefðu ekki ljósar afleiðingar, en yfirmaður Fjólu sagði henni 

upp störfum vegna veikinda og fyrir að mæta of seint. Fjóla var einungis í tæpa sex 

mánuði hjá flugfélaginu, að meðtöldum þjálfunartíma. Fjóla upplifði að formlega 

agakerfinu hefði ekki verið fylgt og að geðþóttaákvörðun hefði verið tekin. Fjóla sagði:  

 

Einhverjir aðrir sem ... lentu í svipuðu og ég [voru] ... ekki látnir fara. En þú 
veist, þetta er bara ákvörðun hjá managerinum [yfirmanninum] mínum ... 
Svo er einhver annar sem er með annan manager [yfirmann] sem að er 
kannski aðeins, aðeins öðruvísi, og hann myndi kannski gefa fólki séns.  

 

Fjóla vísar til yfirmanns, en hver yfirmaður var með um fimm hundruð undirmenn í sinni 

umsjón. Fjóla var sár að hún hefði ekki fengið að sýna fram á að hún væri hæfur 

starfskraftur. Fjóla lýsti því hvernig henni leið: „Ég bara græt og græt og græt ... það var 

mjög erfitt ... svona höfnun og ég hafði aldrei upplifað svona áður ... „þú ert rekin“ þetta 

er hrikalegt, að heyra þetta, að ég sé ekki nógu hæf í starfi.“ Frá því að Fjóla kom fyrst til 

borgarinnar hafði hún upplifað hræðslu við stjórnunarhætti flugfélagsins: „Ég var 

ótrúlega hrædd einhvernveginn við þetta starf, hrædd við yfirmennina.“ Fjóla upplifði 

að hún hefði verið of ung á þeim tíma sem hún var hjá flugfélaginu og kenndi 
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þroskaleysi um vanlíðanina. Líklegt er að Fjóla hafi ekki vitað að aðrir Íslendingar sem 

störfuðu hjá flugfélaginu upplifðu einnig ótta.  

Meðrannsakendur upplifðu að stjórnunarhættir fyrirtækisins væru letjandi. Þeir 

upplifðu að það væri til einskis að standa sig vel í starfi og reyna að skara fram úr, því 

það gæti skyndilega horfið í skugga einhvers smávægilegs, enginn væri óhultur þegar 

kæmi að viðvörunum. Karólína hlaut viðvörun og rifjaði upp hvernig henni leið: „Það var 

ekkert rými fyrir error [mistök] og ekkert rými fyrir að vera mannlegur. Ég man að ég var 

í raun og veru svolítið svekkt yfir þessu … það skiptir ...engu máli hvað maður leggur sig 

fram.“ Atvikið hafði letjandi áhrif á Karólínu og hún hafði minni vilja til að leggja sig fram 

í starfi. Fleiri meðrannsakendur upplifðu stjórnunina letjandi frekar en hvetjandi. 

Eyrún hafði þetta að segja um agakerfið: „Ég held að þetta sé einmitt skapað til þess 

að fólk verði svolítið hrætt við að verða rekið. [Flugfélagið] er held ég byggt upp þannig 

líka, þessi hræðsla í starfsmönnum, að fá þessar „warnings“ [viðvaranir].” Eyrún heldur 

áfram og veltir fyrir sér áhrifum slíkra stjórnunaraðferða og hvort þær auki afköst 

starfsmanna:  

 

Það ætti kannski að vera markmiðið, en ég held að það virki oft öfugt, að ef 
þú ert með hræðslustjórnun … fólk frekar bara fari í vörn og gerir … öfugt við 
það sem það eigi að vera að gera ... Alveg frá því í þjálfuninni, þá voru þessar 
reglur og þessar reglur og þessar reglur. Það er kannski líka menningin í 
samfélaginu þarna … ég held það sé alveg frá fyrsta degi í þjálfuninni, þá var 
svolítið svona verið að, já, hræða fólk með reglum. 

 

Meðrannsakendur voru sammála um að hræðslustjórnunin væri samblanda af; 

raunverulegum refsingum, bæði skv. agakerfi og geðþóttaákvörðunum, og sögusögnum 

sem gengu starfsfólksins á milli. Þau kváðust persónulega þekkja til fólks sem hefði 

hlotið ósanngjarnar viðvaranir og skyndilega verið sagt upp störfum. Ásdís upplifði 

hræðslu og velti fyrir sér ástæðunni: „Maður var bara alltaf skíthræddur einhvernveginn. 

Ég veit það ekki. Ef maður pælir í því, mér fannst ég alltaf tiplandi á tánum, alltaf hrædd 

um að maður væri að gera eitthvað vitlaust.“ Olga rifjaði upp orðróm þess að ef 

flugfreyjur og –þjónar voru gripnir eftir flug með sérvéttu eða kúlupenna merkta 

flugfélaginu í vasanum, ættu þeir allt eins von á að verða reknir. Olga sagði:   
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Það var rosalega lítið í kringum mig af fólki sem fékk viðvaranir. En sögurnar 
sem maður heyrði [héldu] … manni á tánum og manni fannst þetta 
óþægilegt … Hérna heima hefði maður bara sagt: „þetta er bara rugl“ … En 
úti var það svoleiðis að þú andmæltir ekki. Maður bara svona, fór með 
straumnum, gerði eins og manni var sagt að gera.  

 

Olga upplifði að slíkar sögur hefðu ekki haft áhrif á hana í íslensku umhverfi. Einnig 

upplifðu hún að hún hefði þorað að vera ósammála slíkum stjórnunarháttum ef hún 

hefði verið stödd á Íslandi.  

Meðrannsakendur fundu fyrir litlu trausti frá yfirmönnum. Hafsteinn taldi 

valdafjarlægð í samfélaginu ástæðuna: „Fólk kannski leit öðruvísi á sig þegar það var 

komið hærra upp í stigann og það finnst mér kannski svolítið einkennandi fyrir 

menningu Araba … að þeir … treysti kannski síður þeim sem … vinna fyrir neðan sig.“ 

Meðrannsakendur upplifðu vantraust frá yfirmönnum og þótti það taugatrekkjandi. Þá 

þótti þeim vantraust yfirmanna um borð í flugi geta stofnað öryggi áhafnarinnar og 

farþeganna í raunverulega hættu. Margir meðrannsakendur lýstu því að hafa orðið vitni 

að því að samstarfsmenn og yfirmenn um borð framkvæmdu ekki öryggis- og 

neyðarathuganir í samræmi við reglur. Vegna valdafjarðlægðar og skýrs stigveldis 

upplifðu meðrannsakendur að þeir gætu einungis áminnt samstarfsmenn í slíkum 

tilfellum, en ekki yfirmenn. Þeir töldu að orð yfirmanna yrðu hiklaust tekin fram yfir orð 

þeirra og því myndu þeir uppskera fátt annað en slæmar persónulegar afleiðingar. Því 

töldu meðrannsakendur að best væri að halda sig fjarri og hugsa um eigin hag. Ljóst er 

að meðrannsakendur upplifðu vantraust og mikið stigveldi. Þeir upplifðu að þeir gætu 

ekki sett öryggismál í fyrsta sætið þar sem traust ríkti ekki milli yfirmanna og 

undirmanna. Þannig féllu öryggismál í annað sætið vegna forsmekks meðrannsakenda af 

ströngu agakerfi og ótta við það. 

Fleiri meðrannsakendur upplifðu samskonar tilfinningu, að geta ekki andmælt né haft 

áhrif á stjórnunarhætti og leyft sér að vera ósammála. Þeir upplifðu að þeir yrðu að 

fylgja straumnum, það litla starfsöryggi sem þeir höfðu var í húfi. Meðrannsakendur 

upplifðu óöryggi og að þeir réðu ekki við aðstæður sínar sjálfir og það olli þeim vanlíðan. 

Karólína upplifði að hún hefði ekki uppgötvað hvaða áhrif slík stjórnun hafði á hana fyrr 

en hún hafði hætt störfum: „Hræðsluáróður fyrirtækisins og miklar reglur og svona ... 

maður fór ósjálfrátt kannski að efast um sjálfa sig. Sem að olli því einhverveginn að 
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maður var óöruggur og maður fattar núna í dag að maður hefði kannski ekki gert það 

sama eða lagt þetta á sig.“ Slík stjórnun hafði áhrif á meðrannsakendur, þeir upplifðu 

m.a. vantraust, streitu og kvíða.  

4.1.3 Veikindi, eftirlit og viðurlög  

Mörgum meðrannsakendum þótti álagið í starfinu of mikið og lýstu andlegum og 

líkamlegum veikindum á starfstímabilinu. Einn meðrannsakanda fékk magabólgur og 

taldi ástæðuna álag af viðvarandi hræðslu. Fjóla upplifði andleg og líkamleg veikindi 

fljótlega eftir að hún hóf störf hjá flugfélaginu. Hún upplifði kvíða strax í upphafi, svaf 

lítið og kastaði gjarnan upp vegna vanlíðunar. Hún kenndi sjálfri sér um hversu illa henni 

gekk að fóta sig í nýja umhverfinu og í kjölfarið versnaði líðan hennar. Fjóla fór til lækna 

á vegum flugfélagsins og lýsir viðbrögðum læknis við veikindum hennar: „Svo þú vitir 

það þá fílar [flugfélagið], ekki svona, fílar ekki að fólk sé að verða veikt … Þú þarft að 

passa þig.“ Flugfélagið rekur heilsugæslu sem flugfreyjur og –þjónar geta sótt, sér að 

kostnaðarlausu. Upplifun Fjólu af þeim viðbrögðum sem hún fékk frá læknum á vegum 

flugfélagsins var neikvæð. Hún taldi að læknarnir væru að vara hana við að verða meira 

fjarverandi frá vinnu og að erfitt væri að greina hvar heilbrigðisþjónustan endaði og 

flugfélagið tók við. Aðrir meðrannsakendur tóku í sama streng, að erfitt væri að greina 

mörkin og að friðhelgi einkalífins væri ekki virt. Eyrún fann fyrir því, en hún varð ófrísk á 

starfstíma sínum og þegar að hún komst að því sagði hún upp. Hún vann uppsagnarfrest 

í um mánuð og flutti til Íslands í kjölfarið. Eyrún sagði: „Maður hafði heyrt af hinu og 

þessu, að fólk færi bara í fangelsi … ég verð að viðurkenna það, maður var stressaður … 

með þessa hræðslu. Maður … hugsaði út frá því þegar maður hringdi … þarna á 

spítalann … eru þeir í einhverju samstarfi við [flugfélagið]?“ Þegar að Eyrún flutti til 

Íslands var hún komin lengra á leið en hún hafði haldið, hún hafði ekki haft tækifæri til 

þess að fylgjast með meðgöngunni af hræðslu við afleiðingar. Ljóst er að 

stjórnunarhættir höfðu áhrif á Eyrúnu, henni fannst sem flugfélagið hefði eftirlit með 

starfsmönnum og heilsu þeirra, jafnvel á spítölum sem voru með öllu ótengdir 

flugfélaginu. Þannig upplifði hún sig undir smásjá úr öllum áttum. Einnig treysti hún ekki 

starfsmönnum spítalans fyrir persónuupplýsingum sínum og upplifði að trúnaður lækna 

væri enginn. Hún var hrædd og óttaðist staðreyndina að það varðaði fangelsisvist að 

eignast barn utan hjónabands. Íslendingar eru vanir því að geta sótt læknisaðstoð án 
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hræðslu við aðgerðir yfirvalda eða vinnuveitenda. Það er ljóst að meðrannsakendur voru 

undir álagi og voru hræddir við það að fylgst væri með erindum þeirra og heilsusögu. 

Óttinn við eftirlit var til staðar og samskipti við lækna voru því ekki í samræmi við 

raunverulegar þarfir þeirra. Hlýtur þetta óneitanlega að teljast mikill streitu- og 

kvíðavaldur.  

Flestir meðrannsakendur lýstu hræðslu sinni við að tilkynna sig veika til vinnu. Þeir 

töldu að tilkynntu þeir veikindi myndu þeir annað hvort missa möguleika á að þróast í 

starfi eða að það gæti endað með uppsögn. Meðrannsakendur upplifðu að yfirmenn 

efuðust um sannsögli þeirra. Eyrún sagði: „Maður átti nánast aldrei að hringja sig inn 

veikan, öll þessi hræðsla að hringja sig inn veikan … þetta hugtak [var] orðið [þannig] … 

að þú þurftir helst að vera að drepast og þá ertu ekki að fara í flug.“ Slík stjórnun hafði 

neikvæð áhrif á meðrannsakendur, þeir upplifðu mikið vantraust og að þeir þyrftu 

persónulega að fórna heilsu sinni til þess að þóknast flugfélaginu og reglum þeirra. Úr 

varð að margir mættu veikir til vinnu sem jók á andlega og líkamlega vanlíðan. Karólína 

sagði: „Það var í rauninni bara [álitið] svolítill glæpur hjá fyrirtækinu [að vera veikur] og 

ekkert traust í raun og veru gefið til þess að þú værir að segja satt. Þannig að maður var 

eiginlega sjálfur farin að efast um að maður væri að segja satt. Og mætti þá.“ Ljóst er að 

stjórnunarhættirnir höfðu djúpstæð neikvæð áhrif á Karólínu, hún upplifði að slíkt 

vantraust hefði orðið til þess að sjálf var hún farin að efast um sannsögli sitt. Karólína 

sagði: „Maður er komin í vissar aðstæður ... þeim hefur kannski tekist það að mörgu leiti 

að brjóta mann svolítið niður og gera mann hræddan og láta mann efast um sjálfan sig.“ 

Meðrannsakendur lýstu eftirliti með veikindum, m.a. að yfirmenn og 

heilsugæslustarfsmenn hefðu hringt heim til viðkomandi oftar en einu sinni á dag til að 

fylgjast með hvort þeir væru að segja satt. Svo virðist sem að þeir hafi talið sig undir 

eftirliti, ýmist væri eftirlit með persónulegum athöfnum, heimsóknum á heilsugæslur, 

spítala og með tilkynningu veikinda. Ljóst er að þeir upplifðu gríðarlegt vantraust til sín 

og takmarkanir á friðhelgi einkalífs síns. Meðrannsakendur eru ekki vanir slíku eftirliti í 

íslensku samfélagi og fyrirtækjaumhverfi. Einnig er líklegt að þeir séu ekki vanir því að 

undantekningalaust sé efast um sannsögli þeirra. Þetta hafði neikvæð áhrif á 

meðrannsakendur, þeir efuðust um sjálfa sig og nærumhverfi sitt.  



 

57 

Þeir meðrannsakendur sem tilkynntu veikindi kváðust hafa komist í vandræði fyrir 

vikið og að það hefði aukið vantraust í garð þeirra. Þeir upplifðu að það væri gert lítið úr 

veikindum þeirra og Helga upplifði að aðbúnaður í íbúð hennar, sem var á vegum 

flugfélagsins hefði verið slæmur. Hún taldi víst að yfirmönnum stæði á sama um heilsu 

sína og lýsti því hvernig íbúð hennar, var þakin myglusveppi: „Ég held að ég hafi verið 

veik út af þessari mylgu, alveg pottþétt, oftar en einu sinni, oftar en tvisvar, oftar en tíu 

sinnum.“ Eftir að hafa gert yfirmönnum grein fyrir vandamálinu komu aðilar frá 

flugfélaginu sem máluðu yfir mygluna og sögðu vandamálið leyst. Helga upplifði að ekki 

hefði verið tekið á vandamálinu, aðspurð sagði hún að yfirmaðurinn hennar hefði síðar 

haft orð á því að fullorðið fólk yrði ekki veikt af myglusveppi. Samkvæmt 

Umhverfisstofnun (2015) sýna rannsóknir þó skýr tengsl myglu og heilsufars. Helga 

upplifði vanmátt sinn gegn flugfélaginu í slíkum aðstæðum, henni fannst að talað væri 

niður til sín og að komið væri fram við sig eins og hún væri óviti. Fleiri meðrannsakendur 

upplifðu að yfirmenn tækju ekki mark á veikindum og að gert væri lítið úr þeim sem 

tilkynntu sig veika.  

Sumir meðrannsakendur upplifðu að eðli starfsins, m.a. vegna ferðalaga milli 

tímabelta og veðurfars og stanslaus kynni við nýtt fólk, til skamms tíma, hefði haft 

neikvæð áhrif á heilsu þeirra. Helga sagði: „Mér finnst ég samt ennþá vera að jafna mig 

svona andlega … eins og ég hafi þróað með mér bara smá svona félagsfælni ... Ég er búin 

að kynnast svo rosalegum aragrúa af fólki síðustu ár … allt bara svona yfirborðs, engin 

djúp sambönd.“ Helga starfaði hjá flugfélaginu í rúmlega fögur ár, hún upplifði mikið 

álag í starfi, m.a. af því að starfa með nýrri áhöfn og hitta hundruðir nýrra farþega í 

hverju flugi.  

 Margir meðrannsakendur voru sammála um að magn flugtíma væri gríðarlegt og að 

hvíldartími hefði verið af skornum skammti. Eyrún velti fyrir sér hvort að 

hagsmunaárekstrar lægju að baki og hvort að sömu aðilar og ættu flugfélagið ákvörðuðu 

leyfilegt magn flugtíma og hvíldartíma. Ljóst er að hún treysti því ekki að flugfélagið og 

yfirvöld væru óháð og sjálfstæð. Eftir störf sín hjá flugfélaginu hófu flestir 

meðrannsakendur að starfa hjá hérlendum flugfélögum og voru sammála um að álag í 

starfi væri mun meira hjá flugfélaginu úti. Ástæður voru m.a. magn flugtíma, álag af 

þjónustu og vanlíðan vegna stjórnunarhátta.  
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Flestir meðrannsakendur töldu sig hafa upplifað ofsaþreytu á tímabilinu sem þeir 

störfuðu hjá flugfélaginu. Sumir meðrannsakendur voru sammála um það að hafa ekki 

áttað sig á ofsaþreytunni fyrr en þeir áttu marga daga í fríi eða eftir að þeir sögðu upp 

störfum. Flestir meðrannsakendur voru sammála um að fræðsla á vegum flugfélagsins 

um ofsaþreytu hefði nýst þeim. Sumum meðrannsakendum þótti fræðslan of lítil og 

sumir gátu einungis nýtt hana til að átta sig á því að þeir væru að upplifa ofsaþreytu. 

Sumir lýstu því að ofsaþreytu hefði fylgt hálfgert kæruleysi og skortur á hæfni til að 

hugsa skýrt. Ljóst er að það er áhættusamt að áhafnarmeðlimur sé í slíku ástandi við 

vinnu. Sumir lýstu því að hafa sofið tímunum saman á milli fluga, eða í 12-18 

klukkustundir. Tómas upplifði ofsaþreytu, hann rifjaði upp að hafa komið úr flugi: „Ég 

held ég hafi rétt tekið bindið af mér, dottið í rúmið.  [Ég] svaf í einhverja átta tíma, 

vaknaði svo og ældi og svo bara svaf ... [ég] aftur í átta tíma. Líkaminn var bara búinn á 

því og ég hef bara aldrei upplifað annað eins.“ Ljóst er að álagið af starfinu tók sinn toll 

og andlegri og líkamlegri heilsu meðrannsakenda fór hrakandi. Karólína lýsti upplifun af 

ofsaþreytu þegar að hún rankaði skyndilega við sér í verslun í Ástralíu, þar sem hún hélt 

á körfu fullri af vörum. Hún lýsti sjálfri sér meðvitundarlausri á þessari stundu. Hún 

mundi ekki eftir að hafa raðað í körfuna og vissi ekki hvað hún var að gera í versluninni. 

Karólína sagði: „Þarna var ég eiginlega ekkert með meðvitund ... ég vissi svo sem ekkert 

afhverju ég var að kaupa þetta ... af því að ég var eiginlega ekkert tengd.“ Ljóst er að 

meðrannsakendur voru undir miklu álagi í starfi og vegna annarra þátta í 

stafsumhverfinu. Ofsaþreyta virðist hafa verið ein birtingarmynd álagsins hjá 

meðrannsakendum, og ljóst er að hún hefur líffræðileg, andleg og tilfinningaleg áhrif 

(Avers o.fl., 2009). Helga lýsir atviki þar sem hún fann fyrir tilfinningalegri örmögnun 

vegna álags og mikillar þreytu:  

 

Ég man að ég var búin á því andlega og líkamlega, ég tók „cartið“ [vagninn]  
og var að byrja að safna „trays“ [bökkum] eftir matinn. Ég man að ég fór inn í 
„cartið“ [vagninn] með hausinn og var liggur við að fara að grenja ... ég 
hugsaði bara: „Hvað í andskotanum er ég að gera.“ Ég man að ég fór þarna 
inn [með höfuðið í vagninn] þurrkaði tárin, bara brosti í gegnum tárin. Þetta 
var hræðilegt. Þá var maður bara undir ógeðslega miklu álagi. 

 



 

59 

Í hverju flugi hefur hver flugfreyja og –þjónn ákveðið ábyrgðarsvið. Flest eru ábyrg fyrir 

einum neyðarútgangi og sitja í sæti við hann í flugtaki og lendingu. Í sætinu áttu 

meðrannsakendur að vera í viðbragðsstöðu, ef til neyðaratviks kæmi, en flest flugslys 

gerast í flugtaki eða lendingu (Hall, Ayers, Wong, Appleyard, Eddowes, Shirzi, Speir, 

Pitfield, Caves, Selezneva og Puzin, 2008). Hins vegar höfðu allir meðrannsakendur 

upplifað það að sofna, dotta, eða vera nálægt því að dotta á meðan að þeir áttu að vera 

í slíkri viðbragðsstöðu. Ljóst er að meðrannsakendur upplifðu þreytu og höfðu ekki fulla 

einbeitingu. Slíkt ógnar öryggi flugvélarinnar, farþegum og áhafnarinnar. 

Ljóst er að öryggi meðrannsakenda, flugvélarinnar, áhafnar og farþega var ógnað 

vegna ótta við tilkynningu veikinda. Meðrannsakendur upplifðu andlega og líkamlega 

vanlíðan á tímabilinu og refsingar agakerfisins virðast hafa virkað eins og olía á eldinn 

því meðrannsakendur urðu veikir af áhyggjum af því að tilkynna veikindi og hættu að 

treysta eigið innsæi um heilsu. Þeir upplifðu að þeir sem einstaklingar skiptu ekki máli.  

4.2 „Maður var bara númer“ 

Meðrannsakendur upplifðu að þeir sem einstaklingar skiptu ekki máli fyrir utan 

vinnuframlagið sem þeir veittu. Þannig voru t.d. veikindi persónuleg vandamál sem 

komu flugfélaginu ekki við. Meðrannsakendur upplifðu að þeir væru hluti af fastmótaðri 

stefnu sem breyttist einungis ef til geðþóttaákvarðana stjórnenda kom, þá helst á verri 

veg. Kári upplifði að hann hefði verið settur á færiband þegar hann hóf störf. Færibandið 

leiddi hann áfram eftir atburðum eins og hegðun, veikindum og agabrotum sem hann 

hlaut. Kári sagði:  

 

Það er það mikið af starfsmönnum að það er búið að hugsa fyrir öllu … þú 
ferð bara inn á færiband … og svo ef eitthvað kemur upp, þá ferðu bara inn á 
þetta færiband [o.s.frv.] … Þú ert aldrei fyrsta manneskjan sem ert að fara að 
lenda í einhverju.  

 

Kári upplifði að hann gæti siglt lygnan sjó með því að kunna á kerfið. Hann taldi að ef 

hann gerði hvorki meira né minna í vinnunni en ætlast var til þá gæti hann látið lítið fyrir 

sér fara. Ljóst er að Kára þótti ekki eftirsóknarvert að leggja aukalega á sig eða skara 

fram úr. Kerfið virðist hafa haft letjandi áhrif á hann, þar sem hann vildi helst vera 

ósýnilegur og óeftirtektarverður.     
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Ólíkt Kára upplifðu flestir meðrannsakendur að það hefði verið erfitt að vinna hjá 

fyrirtæki þar sem þeir voru einn af þúsundum sem unnu tiltekið starf. Þeim fannst þeir 

missa persónuleg tengsl sem þeir höfðu áður upplifað sem stafsmenn í íslensku 

fyrirtækjaumhverfi. Meðrannsakendum þótti skortur á umhyggju innan flugfélagsins, 

þeir upplifðu að umhverfið væri kalt, strangt og ómannlegt. Tómas sagði: „Ef þú mætir 

einni sekúndu of seint … þá færðu ekki að koma í flugið ... Svona hlutir sem á Íslandi 

myndu aldrei vera [vandamál] ... Það er svo mikið af svona [ferluðum] hlutum sem … þú 

gast bara með smá mannlegu touchi [viðleitni]  … látið það virka.“  Fjóla sagði: „Þau líta 

náttúrulega á mann sem bara staff number [starfsmannanúmer]. Þau litu ekki á mann 

sem manneskju með sál … Þeir vissu ekkert hver ég var ... maður var bara númer, maður 

var enginn og var ekki neinn.“ Fjólu fannst hún metin út frá starfsmannanúmerinu sínu í 

stað þess að vera metin sem Fjóla. Margir meðrannsakendur upplifðu að þeir ættu erfitt 

með að eiga persónuleg samskipti við yfirmenn hjá flugfélaginu. Þau upplifðu að stærð 

flugfélagsins og stjórnunarhættir væru til þess fallnir að skapa gjá milli undirmanna og 

yfirmanna. Helga sagði: „Það var búin til einhver hræðsla … Það var sýnt … frá byrjun 

hvað fyrirtækið var rosalega stórt og með mikið vald og bara að þú værir bara lítið peð 

og ættir bara að vera hrædd við það. Ættir ekki að gera hitt og þetta.“ Helga upplifði 

togstreitu af því að geta ekki leitað til æðri stjórnenda ef hún vildi andmæla eða kvarta 

yfir stjórnunarháttum. Helga sagði: „Þú myndir aldrei fara að labba til ... [forstjóra 

flugfélagsins] [og] segja við hann … hvað þér finnst … Þú varst … eitt lítið peð og ef þú 

myndir segja eitt vitlaust … Eða ef þú upplifir eitthvað vitlaust, þá skv. þeirra 

skilgreiningu átt þú ekki að vera þarna.“ Aðrir meðrannsakendur upplifðu einnig 

valdafjarlægð, þeir upplifðu að stjórnunarhættir og verklag væru rituð í stein og að þeir 

gætu ekki komið með ábendingar um hvað betur mætti fara. Ljóst er að Helga upplifði 

að það ógnaði starfsöryggi hennar, fleiri voru á sama máli, að þeir þyrftu að fylgja eða 

hörfa. Ljóst er að meðrannsakendur upplifðu að þeir sem einstaklingar skiptu ekki máli. 

Þeir upplifðu vantraust og að þeir gætu ekki sagt hug sinn.  

Meðrannsakendur upplifðu að umhyggja væri engin og að flugfélagið hugsaði um 

gróða en ekki líðan starfsmanna. Þeir rifjuðu upp hvernig þeir þurftu að fljúga til 

hamfarasvæða. Sumir meðrannsakendur upplifðu að þeir væru einskis virði í augum 

flugfélgsins þegar að þeir voru látnir fljúga á slík svæði. Helga rifjaði upp að hafa fundið 

fyrir slíkri tilfinningu þegar hún lenti í hörðum eftirskjálfta í næturstoppi. Helga sagði: 
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„Ég fór til Japan, þar sem að var nýbúið að vera tsunami [flóðbylgja] og endalaust að 

koma eftirskjálftar og geilsavirkni ... en samt vorum við send þangað, og hérna [við] 

upplifðum alveg 6,4 á richter eftirskjálfta. [Foreldrar mínir] voru skíthrædd að maður var 

hræddur sjálfur.“ Helgu leið eins og tilvera hennar skipti ekki máli, að utanskildu 

vinnuframlagi hennar, sem væri þó skarð sem einfalt væri að fylla ef eitthvað kæmi fyrir 

hana. Hún upplifði að slíkt hefði ekki komið upp á Íslandi og að áhafnir frá íslenskum 

flugfélögum hefðu ekki verið sendar í slíkar aðstæður. Hún sagði að hættan í starfinu 

hefði einnig haft áhrif á fjölskyldu hennar á Íslandi sem hryllti við aðstæðunum sem hún 

var sett í. Kári upplifði hins vegar að nálægðin væri óumflýjanleg:   

 

Ég t.d. var í Tripoli, bara, í Líbíu viku áður heldur en það fór allt til fjandans …. 
Og maður hugsar svona aðeins eftir á … vá, maður var bara þarna fyrir 
hálfum mánuði síðan og nú eru bara allir að drepa hvorn annan ... Og það 
sem mér finnst svo magnað, svolítið svona eftir á … að alltaf þegar maður er 
að horfa á CNN … og það er eitthvað að gerast … það eru fjöldamorðin í París 
… eitthvað að gerast einhversstaðar í heiminum, það er alltaf … „crew“ 
[flugfreyjur og –þjónar frá flugfélaginu] á svæðinu. 

 

Meðrannsakendur upplifðu að yfirmenn stæðu ekki við bakið á þeim og að farþegar og 

viðskipti skiptu meira máli en þeir sem starfsmenn. Þeir lýstu dæmum þess að þeir 

hefðu verið áreittir en ekkert hafi verið viðhafst. Þá upplifðu meðrannsakendur að 

heimamenn væru álitnir æðri og að orðaskipti eða atvik tengd þeim gætu kostað þá 

starfið. Karólína sagði: „[Til dæmis að] einhver „local“ [heimamaður] farþegi væri 

kannski bara dónalegur við mann, eða beitti mann einhverju ofbeldi … [þá var] ólíklegt 

að yfirmaður þinn myndi styðja þig, og í kjölfarið gæti kannski þessi farþegi kvartað 

undan þér og þá værir þú úti, farinn heim.“ Greinilegt er að Karólína upplifði takmarkað 

traust yfirmanna til undirmanna og upplifði að vera hennar hjá flugfélaginu gæti orðið 

hverful. Um umhyggju fyrir starfsmönnum sagði Karólína: „Kúltúr fyrirtækisins var ekki 

þess eðlis … margir af yfirmönnunum … vissu það sem var að einn starfsmaður hjá 

fyrirtækinu skipti minna máli heldur en þessi farþegi.“ Ljóst er að þetta olli Karólínu 

streitu, flestir voru sammála og höfðu það á tilfinningunni að auðvelt væri að ráða mann 

í manns stað. Sumir upplifðu að flugfélagið vildi hafa háa starfsmannaveltu og vildi ekki 

skapa framtíðarstarfsumhverfi fyrir starfsmenn. Þeir töldu stjórnendur flugfélagsins vita 
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að álagið í starfinu væri of mikið og að þeir vildu keyra starfsfólk út, fá sem mest út úr 

því á stuttum tíma og ráða svo inn nýtt og ferskt starfsfólk. Einnig töldu sumir 

meðrannsakendur yfirmenn gefa í skyn að eftirspurnin í starfið væri það mikil að auðvelt 

væri að ráða manneskju í manns stað. Þeim leið eins og að þeir væru álitnir einnota og 

að starfsmannavelta væri talin af hinu góða. 

Meðrannsakendur upplifðu sig réttindalausa í starfsumhverfinu. Helga sagði: „Maður 

hefði viljað getað leitað réttar síns, lægi manni eitthvað á hjarta ... Maður hefði ekki 

farið svona þreyttur í vinnuna. Maður væri ekki svona hræddur.“ Meðrannsakendum 

þótti skorta félag og vettvang opinnar umræðu, svo berjast mætti fyrir réttindum 

hópsins.  

4.3 Réttindi og fríðindi  

Meðrannsakendum þótti áhyggjuefni að vera ekki í stéttarfélagi, að rödd flugfreyja og    

-þjóna mætti ekki heyrast og að flugfélaginu væri ekki veitt aðhald. Margir töldu ólíklegt 

að stjórnendur gæti hugsað bæði um hagsmuni flugfélagsins og starfsmanna. Flestir 

meðrannsakendur voru sammála um að slíkt vinnuumhverfi hentaði þeim ekki til 

frambúðar. Meðrannsakendum bauðst ýmis þjónusta og fríðindi en upplifðu flækjustigið 

mikið.  

4.3.1 „Enginn staður til að leita réttar síns“ 

Réttur til að safnast saman, mynda félagsskap um réttindi og mótmæla er ekki til í 

Sameinuðu arabísku furstaveldunum. Starfsmenn þar hafa því ekki rétt til félagafrelsis 

eins og þekkist á Íslandi og víða í hinum vestræna heimi, heldur getur slík þátttaka 

varðað fangelsisvist og brottvísun úr landi (Human Rights Watch, 2015).  

Það olli mörgum meðrannsakendum áhyggjum að vera ekki í stéttarfélagi og margir 

voru sammála um að ef þeir þyrftu að leita eitthvað með mál, sem þeir annars hefðu 

geta leitað með til stéttarfélags, væri einungis hægt að leita til samstarfsfélaga. Þannig 

leituðu meðrannsakendur til annarra flugfreyja og -þjóna ef þeir töldu á sér brotið eða 

ef þeir vildu leita ráða. Helga sagði:  

 

Þú ferð ekki beint upp á skrifstofu … þú þarf að ... athuga hvort að þú hefur 
eitthvað í höndunum eða ekki … það eru allir voðalega hræddir … [Fólk 
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segir:] „Já, ég held að þetta sé svona, en ég veit það ekki, ég get ekki verið 
hundrað prósent viss.“ En það er líka bara svolítið [eins og borgin er]. 

 

Meðrannsakendur upplifðu að reglur hjá flugfélaginu væru síbreytilegar. Því fylgdi efi og 

ótti, Helga sagði: „Ég held að ... þar hafi komið þetta óöryggi og hræðsla, maður vissi 

aldrei hvar maður stóð, maður vissi ekki mikið um rétt sinn, maður vissi ekki hvort 

maður mátti gera allt sem maður var að gera.“ Sumir meðrannsakendur upplifðu að 

réttast hefði verið að mótmæla eða andmæla sumum breytingum og reglum en að 

starfsmenn flugfélagsins hefðu vitað að umhverfið bauð ekki upp á það.  

Það fylgdi því óöryggi fyrir meðrannsakendur að vera ekki í stéttarfélagi, þeir upplifðu 

að þeir hefðu viljað láta í sér heyra þegar að þeim fannst brotið á sér og hefðu viljað eiga 

sterkt bakland. Karólína velti því fyrir sér hvað hefði verið öðruvísi ef flugfreyjur og          

–þjónar hefðu geta safnast saman í félag:  

 

Rödd „cabin crew“ [flugfreyja og -þjóna] hefði verið aðeins hærri ef að við 
hefðum getað staðið saman í einhverju, og kannski ef það hefði verið 
einhver vettvangur sem að við hefðum mátt hittast á. Því maður áttaði sig 
alveg á því að ef einhver sagði eitthvað sem var ekki alveg eitthvað sem að 
„managerinum“ [yfirmanninum] hjá fyrirtækinu fannst alveg passa að þá var 
viðkomandi yfirleitt bara tekinn á teppið og hent út ... Maður á auðvitað ekki 
að úthúða fyrirtækinu sínu sem maður vinnur hjá, en það er hollt að vera 
gagnrýninn og hlusta á starfsmennina sína og það var ekki … svigrúm til þess. 

 

Upplifun Karólínu var sú að það gæti varðað uppsögn að tala opinskátt um eitthvað sem 

varðaði flugfélagið. Meðrannsakendur voru sammála um að opin umræða um réttindi, 

kjör eða annað tengt flugfélaginu væri ekki liðin og gæti varðað uppsögn. Fjóla sagði: 

„Það er ekkert sem heitir … réttindi starfsmanna … fyrirtækið gat komið hvernig sem er 

fram við þig, þau höfðu bara valdið, þú þurftir bara að fylgja þeim reglum sem að þau 

settu. Og þetta er svo ólíkt því sem ... maður upplifir hlutina heima.“ Ótti 

meðrannsakenda einskorðaðist ekki við stjórnunarhætti innan flugfélagsins, heldur þótti 

þeim vantraust, boð og bönn einnig áberandi í borginni. Í ljós kom að margar lýsingar 

um borgina endurspegluðu lýsingar á flugfélaginu sjálfu. Tómas sagði:  
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Það er bara hluti af landinu, menningunni, maður fann það þarna með allar 
þessar ströngu reglur … að ef þér líkar þetta ekki og: „gerir ekki eins og við 
segjum“ þá ertu bara rekinn. Það er ekkert stéttarfélag til að bakka þig upp. 
Svo þú gerir bara eins og fyrirtækið segir … Þetta truflaði mig ekkert það 
mikið, maður fékk alveg fín laun ... maður var alveg í góðum lífsstíl þarna. 
Það er annað að ég gæti örugglega ekki verið í þessu ef ég væri 
fjölskyldumaður … eins og bara ef barnið þitt er veikt og svona ... Þá var ekki 
tekið neitt tillit til þess þarna hjá fyrirtækinu. Svo náttúrulega verður þú bara 
að setja fyrirtækið í fyrirrúm ef þú ætlar að vinna [þarna]. 

 

Meðrannsakendur upplifðu sig réttindalausa í starfi sem og í samfélaginu sem þeir 

bjuggu í. Þeir upplifðu skýrt stigveldi og stéttarskiptingu. Líklegt er að sjáanleg 

stéttarskipting í borginni hafi haft áhrif á meðrannsakendur, en þeir lýstu allir slæmum 

aðbúnaði verkamanna og töldu þrældóm eiga sér stað allt í kringum sig. Þeir lýstu því að 

hafa flogið með farþega sem þeir töldu vera á leið í þrældóm og meðrannsakendur 

upplifðu vanlíðan tengda því. Helga sagði: „Mig langaði bara í alvörunni að segja við þau 

öll: „ekki koma um borð.“ Mig langaði bara að stoppa þau ... mér leið mjög illa, ég veit 

ekki hvort það var sektarkennd eða hvað.“ Fjóla upplifði að verkamennirnir væru ekki 

einir um að vera þrælar:  „Ég veit ekki alveg hvernig ég á að lýsa því, sko, við vorum 

náttúrulega öll … hálfgerðir þrælar, skilurðu, við vorum bara háklassaþrælar, 

flugfreyjurnar, ég upplifi það svolítið þannig.” Helga var á sama máli og hafði áhyggjur af 

álagi í starfi flugfreyja og –þjóna:  

 

Af því að reglurnar þarna úti þær bara standast ekki, í rauninni bara 
mannréttindarbrot … þær eru svo ógeðslega út í bláinn bara, en það líka 
bara endurspeglar kannski sjónarhorn Arabanna ... [Þeir] vilja kúga fólk ... 
vilja ekki fólk sem fer að opna munninn [og] fer að hafa skoðanir á hinu og 
þessu … [Þeir] vilja bara einhvernveginn þræla. 

 

Ljóst er að Helga upplifði að réttindi í starfinu væru takmörkuð. Hún upplifði að reglur 

samfélagsins og flugfélagsins brytu á mannréttindum fólks og að takmarkanir á 

tjáningarfrelsi og skoðanafrelsi væru kúgun. Hún upplifði að slík umgjörð hlyti að teljast í 

ætt við þrældóm. Líklegt er að bág aðstaða verkamanna í borginni, geðþóttaákvarðanir 

stjórnenda og takmarkanir á tjáninga- og skoðanafrelsi hafi gengið gegn hugmyndum 

Helgu um jafnræði og sanngirni.  
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Flestum meðrannsakendum þótti reglur í borginni síbreytilegar, óútreiknanlegar og 

heimamönnum í hag. Til dæmis fengu innfæddir greidd hærri laun fyrir sömu stöður en 

aðfluttir. Sumir upplifðu þetta sem misrétti og hefðu viljað leita til stéttarfélags með slík 

mál. Þeir upplifðu að þegar kæmi að launamálum innfæddra réði klíkuskapur og 

stéttarskipting. Meðrannsakendur upplifðu að ef skyggnst væri á bak við glansmynd 

borgarinnar væri þar lítið annað en sandur og ótraustur grunnur sem allt samfélagið 

væri byggt á. Meðrannsakendur upplifðu að allt gæti skyndilega snúist í höndunum á 

þeim ef heimamaður ætti í hlut. Þeir töldu að stjórnvöld og flugfélagið myndu ávallt taka 

orð heimamanna fram yfir orð aðfluttra og því takmörkuðust réttindi þeirra við það. 

Karólína sagði:  

 

Heimamenn  … voru ... svolítið svona superior [æðri] og maður þurfti að 
passa sig … [T.d.] ef maður myndi rekast á einhverja svona local konu 
[heimakonu]  og hún myndi detta þá væri líklegt að maður sjálfur myndi fara 
í fangelsi fyrir það. Þó að kannski þetta hafi verið algjört slys og hún [hefði] 
rekist á þig.  

 

Meðrannsakendur voru sammála um það að þeir hefðu verið heppnir að lenda ekki í 

slæmu atviki í lífi eða starfi. Þá skelfdu sögur, t.d. af starfsmönnum sem veiktust, var 

sagt upp og urðu samstundis réttindalausir og sögur af ófrískum konum sem sendar 

voru heim vegna þungana. Um borgina og réttindi sagði Karólína:  

 

[Þetta er] svona borg sem er svona glys og glamúr og allt rosalega fínt og 
flott og fallegt, en það var eiginlega bara svona fyrsta layerið [lagið], svo 
þegar þú  [tekur] það af að þá er ekkert nema sandur ... Ef þú myndir lenda í 
einhverju þá … var bara eins gott að þú sért ekki í það erfiðri stöðu, það 
getur alveg farið á versta veg og þá er enginn staður til að leita réttar síns. 

 

Flestir voru sammála um það að enginn stæði vörð um réttindi starfsmanna 

flugfélagsins og greinilegt var að mörgum þótti hæpið að stjórnendur flugfélagsins gætu 

bæði varið hagsmuni flugfélagsins og starfsmanna. Líklegra væri að stjórnendur væru 

hliðhollir flugfélaginu. Grunngildi meðrannsakenda stönguðust á við grunngildi 

samfélagsins og sumir meðrannsakendur voru sammála um að ójafnrétti hefði verið ein 

ástæða þess að þeir gátu ekki lengur lifað og starfað undir slíkum stjórnunarháttum.  
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Meðrannsakendur voru flestir sammála um að þeir hefðu sætt sig við fyrirkomulagið 

á meðan að starfstímanum stóð, m.a. vegna þess að flugfélagið hefði boðið aðlaðandi 

kjör og fríðindi á starfstímanum. 

4.3.2 „Boðleiðirnar langar“ 

Meðrannsakendur nutu ýmissa fríðinda í starfi. Má þar nefna afsláttarmiðakerfi, 

húsnæði á vegum flugfélagsins og sjúkratryggingar. Margir álitu það mikinn kost að 

leiðarkerfi flugfélagsins var stórt og að þeir fengu tækifæri til að heimasækja marga 

staði í næturstoppum á vegum vinnunnar. Meðrannsakendur sáu það sem kost að geta 

ferðast um heiminn og séð staði sem þeir hefðu annars ekki ferðast til. Ljóst var að 

ferðalög voru stærsti kostur starfsins. Flestir voru ánægðir með kjör og bentu á að laun 

hefðu verið greidd á réttum tíma. 

 Þó kom í ljós að fáir nýttu sér önnur fríðindi sem voru í boði. Starfinu fylgdu ýmis 

réttindi, t.d. endurgreidd tannlæknaþjónsta og sálfræðiþjónusta. Meðrannsakendur 

upplifðu að umsóknaferli um slík réttindi væru flókin og tímafrek og að tíma væri betur 

varið í annað. Einn meðrannsakanda nýtti þjónustuna og upplifði að slík umsóknaferli 

hefðu reynt á þolinmæðina þar sem hann var vanur að slíkir hlutir gengu hraðar fyrir sig. 

Fleiri meðrannsakendur upplifðu togstreitu af því að málum væri ekki reddað fljótt og 

örugglega. Karólína sagði:  

 

Við Íslendingar erum einhvernveginn, svolítil einstaklingsþjóð. Við … reddum 
hlutunum strax, [þeir] eru afgreiddir yfirleitt á rosalega fljótan hátt 
einhvernveginn, og manneskja sem vinnur á skrifstofu getur yfirleitt gert 
fullt af störfum og hjálpað manni og maður svona nær að leysa kannski 
vandamál fljótt á Íslandi. En þarna úti þá varðstu bara að fara einhverja 
sérstaka boðleið og engin önnur var í boði og ef þú gleymdir kannski eða 
varst ekki búin að skila inn einhverju memoi [minnisblaði/umsókn] fyrir t.d. 
tíunda þá varstu ekkert að fara að skila því inn fyrr en í næsta mánuði ... 
þegar þú varst búin að skila því inn þá þurfti það að fara í gegnum þetta ferli 
... og þú þurftir að tala við [hinn og] þennan og óþolimóði Íslendingurinn 
þurfti stundum að anda með nefinu og hugsa: „það er ekkert short cut 
[styttri leið] hérna, ég verð bara að fylgja ... þessum reglum og fara þessa 
ótrúlega löngu og óskilvirku leið.“ [En] maður nennti ekki að standa í þessu.  

 

Meðrannsakendur áttu erfitt með að sætta sig við langar boðleiðir og mikla 

valdafjarlægð. þeir upplifðu togstreitu af því að þeim þótti innri ferlar flugfélagsins 
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óskilvirkir og hægir og áttu erfitt með að sætta sig við að mörgu væri ekki reddað. 

Líklegt er að menningarmunur hafi spilað stóran sess í þessari upplifun þeirra.    

4.4 Að flokka fólk 

Meðrannsakendur voru sammála um að það hefði verið lærdómsríkt að starfa í 

fjölþjóðlegu umhverfi. Þeir sáu tækifæri til að fræðast og kynnast öðrum menningum. 

Karólína, sem er með gráðu í stjórnmálafræði, taldi tímabilið hafa verið mjög 

lærdómsríkt: „Þó að ég hafi lært stjórnmálafræði og lesið um … pólitískt ástand, 

kenningar og svoleiðis í þessum löndum, þá lærði ég samt meira af því að vinna þarna.” 

Sá lærdómur og reynsla sem Karólína fékk fólst í aukinni færni í samskiptum og aðrir 

meðrannsakendur tóku í sama streng.   

Þó að meðrannsakendur hafi almennt látið vel af því að starfa í fjölþjóðlegu umhverfi 

þá upplifðu þeir einnig hindranir. Sumir töldu samstarfsmenn sína skorta almenna 

skynsemi og tengdu það verkviti. Meðrannsakendur töldu sig sem Íslendinga hafa gott 

verkvit og geta gengið í öll störf. Karólína sagði: „Að labba bara í burtu eða sjá kannski 

að einhver er í vandræðum. Ég held að Íslendingar yfir höfuð myndu ekki gera það. Við 

myndum fara og hjálpa til og klára verkefnið í staðinn fyrir bara að skilja einstaklinginn 

eftir einan í súpunni. Sem að gerðist alveg oft þarna.“ Nokkrum þótti erfiðara að vinna 

með sumum þjóðernum en öðrum og töldu menningarlegan mismun og ólík sjónarmið 

ástæðuna. Sumir upplifðu að fólk skildi hvort annað betur ef menning þeirra væri lík, 

annars gætu árekstrar myndast vegna ólíkra grundvallarsjónarmiða. Margir voru 

sammála um það að þjóðir leggðu ólíkan skilning í ýmsar athafnir og orðaskipti. Afleiðing 

var núningur sem myndaðist þegar að viðbrögð við atferli voru ólík því sem búist var við. 

Meðrannsakendur upplifðu sérstaklega núning í samskiptum við ákveðna 

menningarhópa. Meðrannsakendur lýstu atferli hjá ákveðnum hópum sem þeir áttu 

erfitt með að sætta sig við, t.d. að ákveðnir hópar notuðu bendingar, kæmu of nálægt 

sér og potuðu í sig. Þetta upplifðu þeir sem einkennilega hegðun og sem dónaskap. Einn 

meðrannsakandi upplifði að ákveðnir hópar gætu ekki skilið skilaboð nema þau væru 

skýr og niðurnjörfuð, Kínverjar væru t.d. vanir skýrum valdboðum og að rými til túlkunar 

hentaði þeim síður. Þá  töldu meðrannsakendur að ólíkir menningarhópar leggðu ólíkan 

skiling í þjónustu. Þeir upplifðu að sumir farþegar álitu sig jafningja sína, en að aðrir álitu 

sig þjónustufólk og að þeir væru undirgefnir í slíkum aðstæðum. Að vera álitinn óæðri 
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öðrum var tilfinning sem meðrannsakendum líkaði illa. Kári nefndi að hann hefði farið í 

hlutverkaleik til að þola slíkar aðstæður: „Maður einhvernveginn bara fór í hlutverk ... 

maður var í raun og veru bara að leika flugfreyju sko, eða þú veist, flugþjón.“ 

Karólína taldi að þrátt fyrir að hafa öðlast víðsýni þá hefði álagið af fjölþjóðlegu 

starfsumhverfi verið mikið. Til þess að minnka álagið af slíku umhverfi þróaði hún með 

sér hjálpartæki, sem hún kallaði box. Karólína útskýrði þetta: „Með aukinni þekkingu og 

reynslu af svona ólíkum menningarheimum, þá kemur víðsýni, en það kemur líka 

kannski að maður fer að setja fólk í box, en það kemur kannski af þekkingu.“ Flestir 

meðrannsakendur nýttu þekkingu sína til að flokka fólk í box, eins og aðferðin verður 

kölluð hér eftir. Meðrannsakendur þróuðu þessa tækni til þess að létta sér álagið af því 

að starfa í fjölþjóðlegu umhverfi. Þó er ljóst að álagið stafaði ekki einungis af því að þar 

störfuðu mörg þjóðerni, heldur einnig vegna þess að í hverju flugi var ný samsetning 

áhafnar, nýr áfangastaður og nýr hópur farþega. Helga lýsti þessu vel:  

Það var alltaf nýtt og nýtt fólk og þú þurftir einhvernveginn að undirbúa þig 
fyrir að vera með hinu og þessu þjóðerni, þú þurftir að vita hvað er leyfilegt í 
hverri menningu og hvað ... ekki. Og þú þurftir alltaf að hafa tillit til allra skv. 
þeirri menningu … Maður var ekki endilega að hugsa eitthvað illt um öll 
þjóðerni, en þú varst kannski, þú varst búinn að dæma fyrirfram … hvernig 
þú þurftir að koma fram við þennan og hinn. 

Helga notaði box, flokkunin gerði henni kleift að koma fram á ákveðinn hátt við ákveðna 

hópa, svo að vinnudagurinn yrði auðveldari. Hjálpartækið lýsti sér þannig að hún hafði 

ákveðna mynd af þjóðernum sem hún byggði á reynslu og tækið nýtti hún til að 

undirbúa sig fyrir flug, þessu voru fleiri meðrannsakendur sammála. Tómas notaði 

ákveðið hugtak til að lýsa því sem aðrir áttu erfiðara með að lýsa:  

Ég byrjaði að nota orð eftir þessa vinnu og meðan á henni stóð sem að í stað 
þess að vera rasískur, er það kallað að vera „culturally aware“ [hafa 
menningarlegan skilning] ... Ég vissi hvernig menningarhópar upp til hópa 
væru, og það er ekkert endilega að steríótýpa alla, heldur vissi maður … að 
þegar þú ert að fara í flug til Þýskalands, þá getur þú alveg reiknað með því 
að fólkið kunni svona flestir að spenna beltin og fólk, þú veist, það vilji fá sér 
vín með matnum og hérna, aðeins svona gin og tonic, miðað við það að ef 
þú ferð í flug til Dhaka, Bangladesh, að þá veistu alveg að í því flugi, þá þarftu 
mikið frekar ... að hafa fyrir því að fá fólk til að setjast, útskýra fyrir því hvað 
klósett er og hvernig það virkar. 
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Meðrannsakendur upplifðu að þeir væru ekki fordómafullir og var í mun að árétta að 

fordómar væru af hinu illa. Þeir töldu boxin frekar hjálpartæki sem auðveldaði þeim 

vinnudaginn. Karólína hafði þetta að segja: „Þó að maður sé kannski farinn að setja fólk í 

box, þá þarf það ekki að vera slæmt, maður er ekkert að dæma það, það kannski frekar 

hjálpar manni bara að eiga auðveldara með samskiptin því þú ert ekki alltaf að rekast á 

sama vegginn.“ Svo virðist sem að meðrannsakendur hafi upplifað mikla óvissu í starfi 

og að boxin hafi verið einn hluti af því að takmarka óvissuna.  

Boxið var því hjálpartæki sem meðrannsakendur notuðu til að gera ráð fyrir ákveðinni 

hegðun frá ákveðnum hópum og einnig til að vita hvernig þeir ættu að koma fram við 

ákveðna hópa. Þeir nýttu boxin til að draga úr kvíða af því að starfa í svo fjölþjóðlegu 

umhverfi. Þeir upplifðu boxin ekki sem fordóma og var í mun að allir væru jafnir, þeim 

þótti í raun vandræðalegt að hafa notað slíkar staðalímyndir til að létta sjálfum sér lífið. 

Þrátt fyrir að fjölþjóðlega starfsumhverfið hafi verið meðrannsakendum áskorun voru 

kynnin við svo fjölbreyttan hóp eitt það dýrmætasta sem þeir tóku með sér úr starfinu.  

4.5 „Ekki allt saman gullslegið“ 

Meðrannsakendur voru sammála um að fáir átti sig á því hvaða reynslu þeir hafa í 

farteskinu eftir tímabilið. Þeir upplifðu að margir hefðu séð starfið og lífið sem þeir lifðu 

í hillingum. Sumir meðrannaskendur töldu að þeir hefðu sjálfir tjáð sig takmarkað um 

neikvæðu hliðar starfsins. Allir voru sammála um að tímabilið hefði verið lífsreynsla sem 

þeir hefðu ekki viljað sleppa og að þeir mæli með slíkum tækifærum, svo fremi að 

áhugasamir átti sig á heildarmyndinni.  

4.5.1 „Tvær hliðar “ 

Meðrannsakendur voru sammála um að þeir hafi ekki áhuga á að vinna aftur hjá 

flugfélaginu sem flugfreyjur eða -þjónar. Þeir töldu starfið ágætt til skamms tíma, en að 

álagið sem fylgdi því, stjórnunarhættir innan flugfélgsins og takmörkuð réttindi hefðu 

ekki hentað þeim til langs tíma. Allir meðrannsakendur starfa í dag við flug, karlkyns 

meðrannsakendur sem flugmenn og kvenkyns sem flugfreyjur, flest hjá íslenskum 

flugfélögum. Allir kvenkyns meðrannsakendur heilluðust af flugfreyjustarfinu sjálfu en 

eru sammála um að álag sé minna í flugfreyjustarfinu sem þær sinna í dag og að andi 
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innan flugfélaganna sé ekki sambærilegur. Karlkyns meðrannsakendur lýstu áhuga á að 

starfa sem flugmenn hjá flugfélaginu í framtíðinni, en einungis til skamms tima. 

Flestir meðrannsakendur upplifðu að almenningur teldi starfið hafa meiri ljóma en 

raunin væri. Olga úskýrði þetta: „Ég held að almennt líti fólk á þetta … að þetta sé 

rosalegur glamúr, strandalíf og kokteilar … flug á rosalega exotic staði.“ Aðspurð taldi 

hún þá ímynd ekki vera alranga: „En þetta er ekki bara dans á rósum eins og fólk heldur. 

Maður er ekkert bara að setja upp rauða varalitinn og bæta á púðrið í fluginu. Þetta er 

puð. Sem að fólk kannski áttar sig ekki á. Þó það sé gull í lógóinu, þá er þetta ekki allt 

saman gullslegið.“ Fleiri voru sammála um það að sú ímynd sem blasi almennt við segi 

ekki alla söguna. Meðrannsakendur voru sammála um að þeir hefðu frekar varpað frá 

sér því sem var jákvætt frekar heldur en neikvætt. Ásdís benti á: „Það eru tvær hliðar, en 

það er bara önnur sýnd.“ Þannig vörpuðu meðrannsakendur frá sér mynd hins ljúfa lífs, 

sveipuðu töfraljóma ferðalaga, strandalífs og ævintýra. Sumir meðrannsakendur voru 

sammála um að hafa gert það til að láta sér líða betur með það líf sem þeir lifðu og starf 

sem þeir sinntu. Fjóla sagði: „Fólk er ekki að pósta myndum af sér þegar það er heima 

hjá sér og getur ekki sofið út af kvíða. Það er ekki að pósta myndum af sér þegar það er 

að … fara í eitthvað ótrúlega langt flug og er ótrúlega þreytt … [Margir] fela ljótu 

myndina.“ Fjóla gerði þetta sjálf, hún birti spennandi og skemmtilegar myndir sem áttu 

að sýna hversu gott hún hefði það, en Fjólu leið illa, var andlega þreytt og mikið veik á 

tímabilinu. Ímyndin sem hún varpaði frá sér var að allt léki í lyndi. Karólína upplifði að 

fólk á Íslandi sæi líf hennar í hillingum og hún passaði sig á því að upplýsa ekki sína 

nánustu um vanlíðan sína. Karólína sagði: „Ég sagði eiginlega engum frá því ... ekki 

fjölskyldunni minni og ekki neitt, af því að ég vildi eiginlega ekki draga þau inn í þetta ... 

vitandi það að þau gætu ekkert gert og ég væri langt í burtu ... ég bara dílaði bara svona 

svolítið við það sjálf.“  

Margir meðrannsakendur upplifðu að fólk skildi ekki þá reynslu sem þeir höfðu 

gengið í gegnum og sumum þótti óþolandi að fólk héldi að dögunum hefði verið eytt í 

það eitt að slaka á og njóta. Þeir bentu á að vissulega hefðu verið margar góðar stundir 

og ferðalög til áhugaverðra staða, en að þetta hefði verið erfið vinna í erfiðu umhverfi 

og að það virtist gleymast. Helga upplifði skilningsleysi frá sínum nánustu, henni fannst 

þeir ekki skilja það sem hún hafði gengið í gegnum. Helga þurfti tíma til að ná sér 
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andlega og líkamlega eftir að hún sagði upp störfum. Henni þótti uppsögnin marka 

tímamót í lífi hennar, heilsa hennar batnaði og henni fannst hún laus undan eftirliti 

flugfélagsins: „Mér finnst ég hafa endurheimt líkamann minn og lífið aftur.” Helga taldi 

ástæðu fyrir því að sínir nánustu skyldu ekki lífsreynslu hennar vera: „Þau voru ekkert að 

átta sig á því hvernig vinna þetta var, hversu mikð álag, hvernig fyrirtæki þetta var … það 

var enginn að skilja mann. Örugglega af því að það er ekkert hægt að bera þetta saman 

við neitt hérna heima.“ Helga reyndi að útskýra lífsreynslu sína fyrir sínum nánustu, en 

henni fannst hún mæta takmörkuðum skilingi og þótti erfitt að útskýra eitthvað sem var 

ekki samanburðarhæft við neitt á Íslandi. Karólína upplifði að það hefði tekið hana 

langan tíma að jafna sig eftir starfið: „Stundum hugsa ég að sálin hafi ekki alveg elt 

mann alltaf og maður þurfti … jarðtengingu þegar maður var komin heim til Íslands 

aftur.“ 

4.5.2 Áskorun 

Meðrannsakendur voru allir sammála um það að reynslan hafi verið þeim dýrmæt og að 

þeir hefðu ekki sleppt tækifærinu sem gafst. Sumir bentu á að hægt væri að mæla með 

starfinu svo framarlega sem að áhugasamir einstaklingar tækju vel ígrundaða ákvörðun, 

byggða á staðreyndum. Fjóla var sammála, jafnvel þó að henni hefði verið sagt upp 

störfum kvaðst hún ekki vilja hafa misst af tækifærinu og mælir með starfinu fyrir aðra, 

þó hún hiki við að mæla með því fyrir alla. Fjóla sagði: „Já ég myndi mæla með þessu … 

en ég veit ekki, ef að litla systir mín myndi koma til mín og spyrja hvort hún ætti að fara 

út, ah, ég veit það ekki.“ Meðrannsakendur voru sammála um að það færi eftir þroska 

og persónuleika hvort að starfið henti fólki og að það þyrfti breitt bak til að þola allt 

álagið. Allir meðrannsakendur litu á starfstímabilið sem reynslu sem þeir hefðu ekki 

viljað sleppa og ljóst er að þeir upplifðu að tímabilið hefði verið þroskandi. 

Meðrannsakendur virðast hafa notið ýmislegs sem starfið hafi upp á að bjóða og reynt 

að leiða annað hjá sér. Líklegt er að þau upplifi að þau hafi staðist þá miklu áskorun sem 

þau fengu upp í hendurnar; að sætta sig við ólíka stjórnunarhætti, takmörkuð réttindi og 

mikla valdafjarlægð. Olga sagðist sjálf varla vita hvers vegna hún mæli með starfinu:  

Það er svo skrítið, ég myndi gera það. Þrátt fyrir allt … þeir voru að brjóta á 
sumum sem voru að vinna hjá sér og svoleiðis ... Þetta er náttúrulega 
ævintýri, þetta er reynsla og ég held að þetta styrki fólk … Ég verð bara að 
vera á skjön við sjálfa mig í þessu. 
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Niðurstöður gefa til kynna að starfsumhverfið hafi reynst meðrannsakendum krefjandi. 

Fyrirtækjamenningin og stjórnunarhættir voru að mörgu ólíkir því sem venst á Íslandi og 

meðrannsakendur áttu erfitt með að fóta sig í umhverfinu. Í ljós kom að 

meðrannsakendum þótti skorta umhyggju fyrir einstaklingum og þeim þótti vanta 

vettvang fyrir opna umræðu og réttindabaráttu. Þeir upplifðu fjölþjóðlegt umhverfi sem 

áskorun og drógu úr óvissu þess með því að flokka fólk. Þeir upplifðu að oftar væri talað 

um glamúr og lúxus og lítið væri bent á hina hlið starfsins. 

Í næsta kafla verða helstu niðurstöður bornar saman við fræðilega umfjöllun og 

fjallað um framlag, takmarkanir og frekari rannsóknir.  
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5  Umræður 

Hér verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar ásamt sjónarhornum sem 

kynnt voru í fræðilega yfirlitinu. 

Upplifun meðrannsakenda á stjórnunarháttum á margt skylt við lýsingar á 

einræðislegum stjórnunarháttum en skv. Branine (2011) einkenna slíkir stjórnunarhættir 

stjórnun í Arabaflóaríkjunum. Slík stjórnun einkennir einnig herstjórnun (Goodnight, 

2004) og samlíking meðrannsakenda við herþjálfun er því ekki langsótt. Branine (2011) 

hefur bent á að erlent vinnuafl í Arabaflóaríkjunum þurfi að fylgja slíkum 

stjórnunarháttum eða hörfa. Þessu áttuðu meðrannsakendur sig fljótt á, þeir vissu að 

myndu þeir setja sig upp á móti verklagi, leyfa sér að vera ósammála eða reyna að 

nálgast stjórnendur með hugmyndir um betri leiðir til að gera hlutina, þá gætu þeir allt 

eins tekið pokann sinn. Hvers kyns hugmyndir þeirra um tjáningar-, rit-, félaga- og 

málfrelsi máttu lúta í lægra haldi fyrir skýrum valdboðum innan flugfélagsins sem og 

samfélagsins (Youngblood-Coleman, 2015; Human Rights Watch, 2015). Eitt af 

grunngildum Íslendinga er að vera hreinskilnir og segja sína skoðun (Erla Sólveig 

Kristjánsdóttir, o.fl., 2015). Takmarkanir á tjáningarfrelsi og opinni umræðu voru því 

erfiðar fyrir meðrannsakendur.  

Önnur grunngildi Íslendinga eru t.d. sjálfstæði einstaklingsins og lítil valdafjarlægð 

(Erla Sólveig Kristjánsdóttir, o.fl., 2015; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011). 

Íslendingar eru vanir að umgangast yfirmenn líkt og samstarfsfélaga, vanir því að mistök 

séu liðin (Hrafnhildur M. Eyjólfsdóttir og Smith, 1996) og að jafnræði sé í hávegum haft 

(Erla Sólveig Kristjánsdóttir, o.fl., 2015). Ofangreint beið í lægra haldi fyrir ríkjandi 

grunngildum; m.a. mikilli valdafjarlægð og skýru stigveldi (Hofstede o.fl, 2010; 

Alromaithy o.fl., 2014). Íslendingar eru einstaklingshyggjuþjóð, undirmenn hafa greiðan 

aðgang að yfirmönnum, haft er samráð við undirmenn ef gera á breytingar á starfi 

þeirra (Hofstede o.fl, 2010) og samskipti við yfirmenn eru skilvirk (Erla Sólveig 

Kristjánsdóttir, o.fl., 2015). Þetta vildu meðrannsakendur, þeir vildu hafa áhrif sem 

einstaklingar, þeir vildu hafa tækifæri til að segja „nei“ og andmæla, í það minnsta fá 

fram rökræðu og komast þannig að sannleikanum. Arabísk þjóðmenning einkennist m.a. 
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af mikilli heildarhyggju (Hofstede o.fl, 2010) og voru hugmyndir um tilvistarlegt 

ójafnræði og virðingarstiga óskiljanleg fyrir meðrannsakendur. Þeim þótti skorta 

umhyggju fyrir einstaklingum og svigrúm og rými fyrir mannleg mistök. 

Meðrannsakendur upplifðu að stjórnunarháttum fylgdi vantraust og eftirlit. Það olli 

þeim vanlíðan og gekk þvert á hugmyndir þeirra um friðhelgi einkalífsins. Samkvæmt 

Hoftede o.fl. (2010) er friðhelgi einkalífsins ekki í hávegum höfð í samfélögum þar sem 

heildarhyggja mælist mikil, undirmenn vænta þess að vera sagt fyrir verkum og haft er 

eftirlit með starfsmönnum.  

Svo virðist sem að stjórnunin hafi verið mjög fastmynduð. Stjórnun þvert á hópa, sem 

hugar ekki að mismunandi þörfum ólíkra stafsmanna getur skv. Rosenfeld og Wilson, 

eins og kemur fram hjá Branine (2011), haft neikvæð áhrif á starfsmannahópinn. Til 

dæmis getur framleiðni minnkað og starsmannavelta margfaldast. Sumum 

meðrannsakendum þótti  óeinstaklingsmiðuð  stjórnun og ómarktæk endurgjöf draga úr 

vija sínum til að leggja sig fram í starfi.  

 Meðrannsakendur upplifðu einnig togstreitu af því að  hlutunum væri ekki reddað en 

það er eitt af því sem einkennir íslenska þjóðmenningu (Erla Sólveig Kristjánsdóttir o.fl., 

2015). Úr varð að þeir nýttu sér í minna mæli þau fríðindi sem fylgdu starfinu.  Ein 

áskorun í starfinu var að vinna með fjölþjóðlegri áhöfn og þjóna fjölþjóðlegum hópum. 

Þetta upplifðu sumir meðrannsakendur sem óvissu og til að takmarka óvissuna gerðu 

þeir ráð fyrir ákveðinni hegðun frá ákveðnum hópum, skv. Northouse (2013) eru þetta 

fordómar. Fordómar geta dregið úr kvíða en jafnframt komið niður á jafnvægi annarra.   

Meðrannsakendur gerðu sitt besta til að marsera í takt við stjórnunarhætti. En 

líkamlegri, andlegri og tilfinningalegri heilsu fór hrakandi. Áhyggjur og kvíði hrönnuðust 

upp og sumir fóru að finna fyrir kvillum á borð við uppköst, magabólgur, svefnleysi og 

grátgirni. Upplifun meðrannsakenda virðist hafa litast af erfiðleikum þeirra við að starfa 

undir einræðislegum stjórnunarháttum. Samkvæmt Branine (2011) byggja einræðislegir 

stjórnunarhættir á hlýðni og undanlátssemi sem hentaði meðrannsakendum illa, enda 

er flatt stigveldi, sjálfstæði og hreinskilni meðal grunngilda Íslendinga (Erla Sólveig 

Kristjánsdóttir, 2015). Svo virðist sem að meðrannsakendur hafi upplifað að starfa innan 

fyrirtækis sem var litað af óttablendnu andrúmslofti. Salin og Hoel (2010) benda á að 

einræðislegur stjórnunarstíll geti skapað ótta hjá starfsmönnum. Óttinn kemur af 
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sameiginlegri skynjun tilfinninga. Meðrannsakendur upplifðu að andrúmsloftið væri 

letjandi og sumir upplifðu að stjórnunarhættirnir hefðu fengið sig upp á móti 

skipulagsheildinni. Sögusagnir innan flugfélagsins höfðu áhrif á meðrannsakendur og 

ýttu undir ótta og kvíða. Gegnumgangandi upplifun meðrannsakenda var streita, 

óöryggi, ótti og lækkandi sjálfmat.  

Meðrannsakendur virðast hafa upplifað langvarandi streitu sem birtist í kulnun í 

starfi. Ljóst er að nokkrir þættir í starfi þeirra ýttu undir mögulega kulnun í starfi, má þar 

nefna skort á stuðningi yfirmanna, skort á sjálfsstæði í starfi, óljós skilaboð, 

geðþóttaákvarðanir og skort á réttri endurgjöf. Heilsufarsleg vandamál, andleg, líkamleg 

og tilfinningaleg, höfðu látið á sér kræla og þó að forföll hafi ekki almennt aukist virðist 

skuldbinding þeirra við flugfélagið hafa horfið og framleiðni minnkað (Maclach o.fl. 

2001). Loks hættu þeir í starfi, allir innan fjögurra ára, en einn innan sex mánaða. 

Vissulega má velta fyrir sér hvort að kulnun í starfi hafi átt sér stað og komið fram í 

hverfandi skuldbindingu og starfsmannaveltu. Mögulegt er að upplifun 

meðrannsakenda hafa verið rétt, að flugfélagið vilji frekar að einstaklingar sinni slíkum 

störfum í takmarkaðan tíma, taki svo pokann sinn og leiti á önnur mið. Raju og 

Parhasarathy (2000) hafa bent á að einræðislegir stjórnunarhættir henti betur til 

skamms tíma.   

Ljóst er að óháð áskorunum tengdum menningarmuni og framandi stjórnunarháttum 

fylgja vissar áskoranir starfinu sjálfu. Líklegt er að þær áskoranir hafi samtvinnast inn í 

reynslu meðrannsakenda og hafi tilfinningaleg, andleg og líkamleg áreynsla af starfinu, 

eins og ofsaþreyta og streita, verið samofin upplifuninni. Þar sem allir kvenkyns 

meðrannsakendur kusu að halda sig innan sama stafsvettvangs og báru góðar sögur af, 

er líklegt að áskoranir af starfinu sjálfu, eins og vaktavinna, ferðalög milli tímabelta og 

loftslaga, og tilfinningaleg áreynsla, hafi ekki verið óyfirstíganlegar.  

5.1 Framlag, takmarkanir og frekari rannsóknir 

Framlag þessarar ritgerðar er aukin þekking á upplifun og reynslu Íslendinga sem starfað 

hafa sem flugfreyjur og –þjónar í Sameinuðu arabísku furstaveldunum. Rannsóknin 

dregur fram aðra mynd en þá glansmynd sem  margir fjölmiðlar hafa varpað fram. 

Rannsóknin varpar ljósi á upplifun Íslendinga af starfsumhverfi sem er talsvert ólíkt 

íslensku starfsumhverfi.  
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Þegar litið er til rannsókna sem tengjast fyrirtækjamenningu og stjórnun í Sameinuðu 

arabísku furstaveldunum er nauðsynlegt að hafa í huga að mál- og ritfrelsi er takmarkað 

og hvers konar gagnrýni við valdastjórnina er ólögleg. Meðal stjórnenda og 

stjórnarmanna hjá flugfélaginu eru hátt settir valdamenn í Sameinuðu arabísku 

furstaveldunum. Það skal hafa hugfast þegar heimildir, eða skortur á heimildum, eru 

teknar til greina. Ekki er vitað til þess að sambærileg rannsókn á flugfélögum í 

Sameinuðu arabísku furstaveldunum hafi verið gerð. Ofangreint takmarkar fræðilegan 

bakgrunn rannsóknarinnar.  

Áhugavert væri að gera frekari rannsóknir á Íslendingum sem sótt hafa starfstækifæri 

til flugfélaga í Sameinuðu arabísku furstaveldunum. Rannsakanda þætti sérlega 

áhugavert ef gerð væri samskonar rannsókn á upplifun og reynslu íslenskra flugmanna 

sem sótt hafa starfstækifæri í Sameinuðu arabísku furstaveldunum. Þeir gegna stöðu 

æðstu yfirmanna um borð í flugvélum og eru ofar í virðingarstiga en flugfreyjur og –

þjónar. Áhugavert væri að skyggnast inn í upplifun þeirra af umhverfinu. Einnig gæti 

verið áhugavert að velta fyrir sér hvort hvort að upplifun fólks frá annarri menningu gæti 

hafa verið ólík. Það, út af fyrir sig, gæti verið gríðarlega stór og spennandi rannsókn. 

 

 



 

77 

6 Lokaorð 

Rannsakandi hafði mikinn áhuga á að skyggnast undir þá glansímynd sem gjarnan hefur 

einkennt tiltekið starf. Markmið rannsóknarinnar var að kanna upplifun 

meðrannsakenda að því að starfa hjá flugfélagi í Sameinuðu arabísku furstaveldunum. 

Áskoranir fylgja því að flytja í nýja menningu og starfa undir ókunnum 

stjórnunarháttum. Í niðurstöðum kom glögglega í ljós að meðrannsakendur áttu erfitt 

með að finna sig innan starfsumhverfisins. Upplifun meðrannsakenda á margt 

sameiginlegt við einræðislega stjórnunarhætti og skýrist einnig af ólíkri þjóð- og 

fyrirtækjamenningu Íslendinga og Araba. Úr varð að meðrannsakendur upplifðu ótta og 

vanlíðan, m.a. streitu og mögulega kulnun í starfi. Rangt væri að ætla að slíkir flutningar 

þurfi að fela í sér slíka upplifun. Mögulega hefði upplifun meðrannsakenda verið ólík 

hefðu þeir verið upplýstir um gildi í menningunni og þekkt betur til fyrirtækjamenningar 

og stjórnunar í landinu.   
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Viðauki 1 – Viðtalsrammi 

 

1) Mig langar að byrja á að spyrja þig hvað varð til þess að þú sóttir um vinnu hjá […]? 
(Hvaða ímynd þótti þér flugfélagið hafa? Hvers vegna flugfreyju/þjóna-starfið?) 

 

2) Hvað fannst þér um ráðningaferlið? Persónuleikapróf – Greindarpróf – 
Læknisskoðanir. 

 

3) Hvernig fannst þér þær upplýsingar sem þú fékkst um starfið frá flugfélaginu áður 
en þú fórst út? 

 

4) Hvað fannst þér um þjálfunina sem þú fékkst? (Hvernig nýttist hún þér í starfinu? 
Hvernig gekk þér að taka þátt í þjálfuninni)? 

 

5) […] er stórt fyrirtæki/flugfélag, hverjir eru að þínu mati helstu kostir við að vinna í 
svona stóru fyrirtæki? En ókostir? 

 

6) Hvernig fannst þér að starfa sífellt með nýju fólki í hverju flugi? Kostir/gallar. 

 

7) […] er fjölþjóðlegt flugfélag/fyrirtæki, hvernig fannst þér að vinna með fólki frá 
mörgum löndum – geturðu lýst þeirri reynslu? (Geturðu nefnt mér dæmi um 
hindranir/áskoranir sem þú upplifðir af því að vinna hjá svona fjölþjóðlegu fyrirtæki)? 

 

8) Geturðu lýst því hvernig var að þjóna fólki af ólíkum stéttum? 

 

9) Hvernig er að vinna í fyrirtæki eins og […] þar sem stigveldi ríkir?  

(Hvernig upplifðir þú traust eða virðingu yfirmanna til undirmanna)? 

  

10) Hvað fannst þér um warnings kerfið hjá […]?  

 

11)  Geturðu lýst hversu vel þú gerðir safety og security checks? 

 

12) Hvernig upplifðir þú þá hvíld sem þú fékkst fyrir flug? (Upplifðir þú 
ofsaþreytu/fatigue)? 

 

13) Hvernig upplifðir þú þá fræðslu sem þú fékkst um fatigue/ofsaþreytu frá […]? 

 

14) Hver er þinn skilningur á hugtakinu Fit to fly? Og hvað finnst þér um þetta hugtak? 

Telur þú þá lýsingu sem þú gafst hafa ávallt átt við um ástand þitt þegar þú flaugst?  
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15) Ef þú hugsar til þess áður en þú fórst til […] og svo til þess eftir að þú byrjaðir að 
vinna þar – upplifðir þú breytingu á líkamlegu ástandi þínu? En upplifðir þú einhverja 
andlega breytingu? (Upplifðir þú breytingar á líkamlegu og/eða andlegu ástandi í 
framhaldi að því að þú hættir störfum)?  

 

16) Hvernig upplifðir þú öryggi í vinnunni? 

 

17) Hvernig upplifðir þú öryggi á þeim áfangastöðum sem þú dvaldir á vegum 
vinnunnar? 

 

18) Stéttarfélög eru ekki til í […], hvernig leið þér vitandi að ekkert stéttarfélag gætti 
hagsmuna þinna? 

 

19) Hvað varð til þess að þú ákvaðst að hætta hjá flugfélaginu. Hvernig myndir þú 
ráðleggja einhverjum sem sýndi áhuga á að fara út? 

 

- Er eitthvað sem þér finnst skipta máli sem við höfum ekki snert á? 
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Viðauki 2 – Formlegt samþykki þátttöku 

 

Kæri þáttakandi,  

 

Ég er meistaranemi í mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands og vinn nú að 
meistararitgerð undir leiðsögn Erlu S. Kristjánsdóttur. Markmið þessa verkefnis er að 
varpa ljósi á upplifun og reynslu Íslendinga sem unnið hafa sem flugfreyjur eða 
flugþjónar fyrir flugfélagið […]. Með þáttöku þinni ert þú að efla þekkingu almennings á 
reynslu og upplifun tiltekins hóps sem starfað hefur hjá stóru og fjölþjóðlegu fyrirtæki.  

 

Ég óska eftir þáttöku þinni sem felst í u.þ.b. klukkustundar löngu viðtali sem verður 
hljóðritað. Afrit af hljóðriti mun einungis vera aðgengilegt mér og leiðbeinanda mínum. 
Þátttaka þín í þessu verkefni er valfrjáls og þú getur á hvaða augnabliki sem er dregið 
þátttöku þína til baka. Þér er einnig heimilt að biðja mig að slökkva á upptökutækinu 
hvenær sem er í viðtalinu. Þátttakendur munu bera dulnefni í niðurstöðum 
rannsóknarinnar en þær verða gerðar aðgengilegar á Skemmunni (rafrænu gagnasafni 
háskóla landsins) þegar ég hef lokið við vinnslu verkefnisins.   

  

Ekki hika við að hafa samband við mig ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi 
verkefnið.  

 

Með fyrirfram þökk,  

Sigrún Erna Sævarsdóttir  

sigrunerna@gmail.com 

S: 8232203 

 

 

Ég __________________________________ samþykki að taka þátt í þessu 
rannsóknarverkefni.  
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Viðauki 3 – Samþætting 

 

Viðtölin voru lesin yfir, hvert fyrir sig. Fyrst voru þau lesin yfir og frjálst ímyndunarafl 

notað til að hugleiða hvaða merking lægi á bak við orð meðrannsakenda. Næst voru 

viðtölin lesin yfir og þá fyrst var penni notaður til að merkja við setningar og hugtök sem 

skiptu máli auk þess sem athugasemdir voru ritaðar á spássíur. Loks, þegar viðtölin voru 

lesin yfir í þriðja skiptið, spruttu þemu fram.  

 

Viðtal 1:  

- Skortur á endurgjöf og umhyggju. 
- Andleg og líkamleg vanlíðan og álag. 
- Hræðsla, vantraust. 
- Flokka fólk. 
- Reynsla. 

 

Viðtal 2:  

- Kúltúr - hræðslustjórnun, paranoja, vantraust. 
- Misrétti (nýta neyð). 
- Andlegt álag, streita. 
- Engin réttindi. 
- Reynsla. 

 

Viðtal 3:  

- Hlutverkaleikur. 
- Láta lítið fyrir sér fara. 
- Þjálfun fyrsta flokks. 
- Flokka fólk. 
- Reynsla. 

 

Viðtal 4:  

- Andlegt og líkamlegt álag. 
- Hræðslustjórnun, eftirlit og vantraust. 
- Ekkert utanumhald né umhyggja. 
- Engin réttindi. 
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Viðtal 5:  

- Kúltúrinn, hræðsla. 
- Engin umhyggja. 
- Flokka fólk. 
- Þroskandi. 
- Misrétti í borginni. 

 

Viðtal 6:  

- Her, boð, bönn og eftirlit. 
- „Ekki menning“og vantraust. 
- Flokka fólk. 
- Vanlíðan og andlegt álag. 
- Engin réttindi og engin umræða. 

 
Viðtal 7:  

- Vantraust og hræðsla (í menningunni). 
- Ómannlegt, tilgerðalegt. 
- Fjölmenning tók á. 
- Reynsla. 
- Engin réttindi. 

 
Viðtal 8:  

- Menningarlæsi. 
- Nútíma þrælaveldi og hræðslustjórnun. 
- Góð þjálfun. 
- „Þetta reddast“ ekki til. 
- Engin réttindi. 
- Reynsla. 

 

Viðtal 9:  

- Síbreytilegar reglur. 
- Skortur á umhyggju. 
- Andlegt og líkamlegt álag. 
- Hræðslustjórnun. 
- Vantraust og misrétti. 

  



 

91 

 

Viðtal 10:  

- Heilaþvottur. 
- Andlegt og líkamlegt álag. 
- Þrælar og maurar, ekki persónuleikar. 
- Vantraust. 
- Reynsla. 

 

Þegar að rannsakandi hafði fundið hugsanleg þemu fann hann hvaða þemu voru skyld 

og þannig komu aðalþemu rannsóknarinnar í ljós. Beinar tilvitnanir úr viðtölunum voru 

notaðar til að dýpka skilning.  
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