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Formáli 

Ritgerðin „Öryggisverðir háloftanna – Upplifun íslenskra flugfreyja á starfi sínu“ er lögð 

fram sem 30 eininga ritgerð til MS – prófs við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Hún 

byggir á eigindlegri rannsókn á upplifun og líðan íslenskra flugfreyja í starfi sínu í 

háloftunum. 

Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn Erla S. Kristjánsdóttir fyrir mikinn stuðning og 

hvatningu á meðan vinnslu stóð. Einnig fær kærasti minn og sambýlismaður Hjörtur 

Freyr Garðarsson mínar bestu þakkir fyrir þolinmæði og hjálpsemi. Þá vil ég þakka 

viðmælendum mínum fyrir þann tíma sem þeir gáfu mér og þær upplifanir sem þeir 

voru tilbúnir að opna sig með. 
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Útdráttur 

Ritgerð þessi byggir á viðtölum við 11 flugfreyjur sem vinna hjá tveimur stórum 

flugfélögum á Íslandi. Í rannsókninni var leitast við að öðlast frekari skilning á upplifun 

íslenskra flugfreyja á starfi sínu þar sem einblínt var á að skoða hvernig þær upplifa gleði 

og erfiðleika sem fylgja starfinu, tilfinningalega vinnu, ímynd sína og kynferðislega 

áreitni. Tekin voru 11 djúpviðtöl og þau greind með aðferð fyrirbærafræðinnar. Upp 

spruttu sex þemu; „Fagleg einangrun“, „Frelsi“, „Stigveldi þrátt fyrir samvinnu“, „Ekki í 

boði að vera í fýlu“, „Öryggisverðir háloftanna“ og loks „Þeir þykjast eiga mann“. Helstu 

niðurstöður eru þær að flugfreyjum finnst starf sitt mjög gefandi en einnig mun erfiðara 

heldur en almenningur gerir sér grein fyrir. Viðmælendur upplifa sig stundum eins og að 

þeirra raddir fái ekki að njóta sín þar sem ákveðin fagleg einangrun virðist eiga sér stað. 

Þær líta ekki á tilfinningalega vinnu sem áþján heldur einungis hluta af sínu starfi. Þær 

eru hvorki ánægðar með glamúrímyndina sem starfstitill þeirra ber né þær aðferðir sem 

notaðar eru til markaðssetningar þar sem auglýsingarnar gefa oft ranga mynd af 

þjónustunni. Flestar höfðu þær lent í kynferðislegri áreitni í vinnunni en töldu slíkt ekki 

hafa haft varanleg áhrif á sína líðan í starfi. 
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Abstract  

The thesis is based on interviews with 11 flight attendants who work for two big 

Icelandic airlines. The research is based on understanding how the Icelandic flight 

attendants experience their job, focusing on job satisfaction and difficulties, emotional 

labor, their image as flight attendants, and sexual harassment. Phenomenology was 

used to gather research materials and 11 in-depth interviews were conducted. Six 

themes emerged: „Professional isolation“, „Freedom“, „Hierarchy despite cooperation“ 

„Sulking behavior not excepted“, „Security guards of the sky“, and finally „They think 

they own you“. The main conclusions are that flight attendants find their job to be both 

fulfilling but also much harder than the public realizes. Due to a certain professional 

isolation, the interviewees sometimes feel like their voices are not being heard. They do 

not look at emotional labor as a burden; they look at it as a part of their job. They are 

not happy about the glamour image of their job title nor the marketing strategies the 

airlines use, since the advertisements often give misleading messages to the public. 

Most of the interviewees have been sexually harassed at work but the harassment has 

not had significant effects on their job satisfaction. 
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1  Inngangur 

Flugfreyjustarfið er eitt vinsælasta starf ungra íslenskra kvenna í dag og má þess geta að 

alls bárust 2.800 starfsumsóknir um flugliðastörf hjá Icelandair og WOW Air árið 2014 

(Freyr Bjarnason, 2014). Það hefur ætíð fylgt ákveðinn ævintýraljómi fluggeiranum og 

eru vísbendingar um að ímyndin um hina hamingjusömu og ævintýragjörnu flugfreyju 

hafi lítið breyst í gegnum árin. Hins vegar hafa rannsóknir sýnt fram á að starf flugfreyja 

er bæði tilfinningalega og líkamlega erfitt þar sem álagið er mikið. Þó svo að starfið taki 

á þurfa flugfreyjur að vera glaðværar og líta vel út svo að farþegarnir upplifi góða 

þjónustu. 

Með tilkomu lággjaldaflugfélaga og alþjóðlegrar efnahagslegrar niðursveiflu árið 2009 

þá hefur átt sér stað mikil samkeppni í fluggeiranum og hafa því mörg flugfélög reynt að 

draga úr kostnaði eins mikið og hægt er (Ng, Sambasivan og Zubaidah, 2011; Kim og 

Bach, 2012). Í Bandaríkjunum má nefna að lágmarks hvíldartími flugfreyja var 

minnkaður úr 44 klukkustundum niður í 24 stundir, fækkun varð á starfsfólki í hverju 

flugi o.s.frv. Þessi sparnaður flugfélaga getur leitt til þess að þreyta áhafnar aukist, 

afköst minnki og starfsandi versni (Ng o.fl., 2011). Samt sem áður verða flugfreyjur að 

vera með breitt bak og brosa framan í farþegana þó svo þeim líði ekki alltaf vel (Chen og 

Kao, 2012 ; Hochschild, 1983). Þrátt fyrir að starfið sé mjög eftirsóknarvert þá er 

starfsmannavelta oft mikil, til að mynda í Taiwan er starfsmannaveltan um 40% vegna 

óstöðugs vinnuumhverfis (Chen og Kao, 2012). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

starfsánægja sé lykilþáttur í að auka starfsárangur og minnka starfsmannaveltu 

flugfreyja (Kim og Bach, 2012). 

Starfsfólk verður að vera ánægt í vinnu svo það geti veitt góða þjónustu. Ef starfsfólk 

er ánægt þá helst það lengur í starfi, talar betur um fyrirtækið við aðra og eykur hollustu 

sína við það. Þannig minnkar starfsmannavelta. Ef þessir þættir ganga vel þá nær 

fyrirtækið endanlegu takmarki sínu sem er að ná hagnaði (Kim og Bach, 2012). Í starfi 

flugfreyja þarf oft að fljúga yfir mismunandi tímabelti og þurfa þær að takast á við 

truflanir á líkamsklukku sinni og svefnleysi vegna vaktavinnu. Samt sem áður er oft litið 

fram hjá heilsufari þeirra og meira einblínt á mikilvægi þess að flugmenn haldi athygli 
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(Ng o.fl., 2011). Að því sögðu telur höfundur þessarar rannsóknar það mikilvægt að 

rannsaka líðan og upplifun íslenskra flugfreyja í starfi sínu í háloftunum vegna þess að 

upplifanir þeirra geta gefið mikilvæga innsýn í ýmis mál er varða þeirra störf. Það er 

mikilvægt að þeim líði vel í starfi svo að viðskiptavinurinn upplifi góða þjónustu. 

Rannsóknin gæti því aðstoðað íslensku flugfélögin við að átta sig betur á því hvernig 

flugfreyjum líður í starfi sínu, hvers vegna og hvernig hægt væri að bregðast við 

óánægju.  

Höfundur hefur bæði lært ferðamálafræði og markaðsfræði við Háskóla Íslands og 

finnst þessi rannsókn ná að tvinna fræðin ágætlega saman. Einnig hefur höfundur 

mikinn áhuga á femínisma, jafnréttismálum og kynjaímyndum. Í BS ritgerð höfundar var 

fjallað um hvort að kynferðislegir undirtónar eða kynjaímyndir væru notaðar í íslensku 

markaðsefni fyrir erlenda ferðamenn og var þá rætt við hagsmunaaðila 

ferðaþjónustunnar. Þessi ritgerð tengist fyrri rannsókn höfundar örlítið nema að hér er 

verið að einblína á upplifun flugfreyja á sinni ímynd og þeim erfiðu aðstæðum sem gætu 

fylgt þeirra starfi.  

Markmið þessarar rannsóknar er að reyna skilja betur hvernig íslenskar flugfreyjur 

sem starfa í hálofunum upplifa að starfa í umhverfi þar sem kröfur til þeirra eru miklar 

og álag mikið. Einblínt verður því á að skoða upplifun þeirra á erfiðleikum og gleði sem 

fylgja starfinu, ímynd þeirra út á við og kynferðislegri áreitni.  

Rannsóknarspurningin er: 

 Hvernig upplifa íslenskar flugfreyjur sem starfa í krefjandi starfi í háloftunum 
að þurfa að taka öllu með jafnaðargeði og með bros á vör? 

Í byrjun verður fjallað um þá helstu þætti sem rannsóknir hafa bent á að hafi áhrif á 

líðan flugfreyja við störf sín. Því næst verða skoðaðar rannsóknir á tilfinningalegri vinnu 

flugfreyja sem og á ímynd og kynferðislegri áreitni. Að því loknu verður fjallað um 

eigindlegar rannsóknaraðferðir og fyrirbærafræði sérstaklega sem er greiningaraðferð 

rannsóknarinnar. Niðurstöður eru svo kynntar og í kjölfar þess koma umræður og 

ályktanir. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verða ýmis hugtök rædd er varða líðan flugfreyja í starfi. Rannsóknum 

sem fjalla um starfsánægju flugfreyja, tilfinningalega vinnu, ímynd þeirra, áhrif 

auglýsinga á ímyndina og kynferðislega áreitni verður gert skil. 

2.1 Rannsóknir á líðan flugfreyja í starfi 

Hér fyrir neðan verður gerð grein fyrir þeim helstu þáttum í starfi flugfreyja sem 

fræðimenn vilja meina að séu áhrifavaldar á líðan þeirra í starfi. Þættirnir eru 

eftirfarandi: Flugþreyta (e. Jetlag) tilfinningaleg þreyta (e. Emotional exhaustion), 

fjarlægð frá eigin persónuleika (e. Depersonalization), fagleg einangrun (e. Professional 

isolation), ofhleðsla hlutverka (e. Role overload), kulnun í starfi (e. Job burnout), 

persónulegir sigrar og sjálfstæð hugsun (e. Personal accomplishment and self-efficacy), 

stuðningur vinnuveitanda (e. Organizational support), réttlæti vinnuveitanda (e. 

Organizational justice) og afstaða vinnuveitanda með almenningi (e. Demanding 

publics). 

Flugþreyta er ástand sem verður til vegna truflunar á líkamsklukku við ytri tíma (e. 

External time) sem gerist vegna svefnleysis og fjölda flugferða yfir mismunandi 

tímabelti. Afleyðingar eru þreyta, lítil matarlyst, skortur á einbeitingu og aukin gremja 

(Ng o.fl. 2011). Í rannsókn á íslenskum flugfreyjum frá árinu 2003 kom í ljós að meiri 

hluti þátttakenda töldu sig fá nægan svefn á næturna en svefntruflanir voru þó algengar 

og oft vöknuðu þær ekki úthvíldar (Herdís Sveinsdóttir, Hólmfríður K. Gunnarsdóttir og 

Hildur Friðriksdóttir, 2003). Flugþreyta getur haft neikvæð áhrif á starfsánægju 

flugfreyja (Ng o.fl., 2011).  

Tilfinningaleg þreyta er líkamleg og andleg þreyta einstaklings sem verður til vegna 

ófullnægjandi aðfanga í vinnu (e. Job resources). Einstaklingurinn upplifir spennu og 

gremju vegna hræðslu viðkomandi við að geta ekki skilað af sér góðu verki. Flugþreyta 

getur aukið tilfinningalega þreytu flugfreyja og fá þær oft lítinn tíma út af fyrir sig um 

borð. Það getur því verið tilfinningalega erfitt fyrir þær að gefa af sér við farþegana (Ng 

o.fl., 2011; Hur, Park og Moon, 2014). Ætlast er til að flugfreyjur veiti tilfinningalega 

vinnu (e. Emotional labor) þar sem þær eiga að bæla niður sínar eigin tilfinningar til að 

veita betri þjónustu. Þessi tilfinningalega vinna getur leitt til þess að flugfreyjur upplifi 
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tilfinningalegt ójafnvægi sem getur leitt til fleiri tilfella streitu, kvíða og meiri 

starfsmannaveltu (Ng o.fl., 2011; Chen og Kao, 2012; Hochschild, 1983; Kim og Bach, 

2012; Hur o.fl., 2014). Það hefur verið sannað að tilfinningaleg þreyta hafi neikvæð áhrif 

á starfsánægju flugfreyja (Ng o.fl., 2011; Hur o.fl., 2014) og gæti einnig haft jákvæð áhrif 

á fjarlægð þeirra frá eigin persónuleika (Ng o.fl., 2011). 

Einstaklingur sem upplifir fjarlægð frá eigin persónuleika býr til ákveðinn varnarvegg 

til að reyna að draga úr neikvæðum áhrifum af slæmri upplifun. Algengar afleyðingar 

slíkrar hegðunar eru fjandskapur til annarra og afskiptaleysi. Talið er að flugfreyjur 

upplifi að einhverju leyti fjarlægð frá eigin persónuleika vegna ófullnægjandi aðfanga í 

vinnu og hversu oft þær þurfa að meðhöndla erfiða farþega. Hefur það verið sannað að 

fjarlægð frá eigin persónuleika hefur neikvæð áhrif á starfsánægju flugfreyja (Ng. o.fl., 

2011). 

Hægt er að skipta faglegri einangrun í tvennt; einangrun frá fyrirtækinu og einangrun 

frá samstarfsfólki. Einangrun frá fyrirtækinu snýst um að starfsmaður upplifi sig 

einmanna vegna lítils stuðnings frá vinnuveitanda, lélegs upplýsingaflæðis og skorts á 

viðurkenningu. Einangrun frá samstarfsfólki snýst um einmannaleika sem verður til 

vegna skorts á trausti, umhyggju samstarfsmanna og hefðbundnum samskiptum við 

samstarfsfólk. Flugfreyjur upplifa oft ákveðna félagslega einangrun vegna þess að þær 

vinna alltaf með mismunandi starfsfólki og ná þá síður góðri tengingu við fólk eins og 

gengur og gerist á öðrum vinnustöðum. Chen og Kao (2012) vilja meina að þessi 

félagslega einangrun gæti jafnvel leitt til sjálfsvígs. Þrátt fyrir alvarleika málsins eru afar 

fáar rannsóknir sem hafa skoðað áhrif einangrunar frá starfsfólki á heilsu og afköst 

flugfreyja. 

Ofhleðsla hlutverka verður til vegna skorts á tíma og þarf starfsfólk því að velja hvaða 

hlutverk eru mikilvægust til að sinna hverju sinni. Vinnuálag frugfreyja um borð felst 

meðal annars í að keyra þungum vagni fram og til baka, halda á matarbökkum, aðstoða 

fólk og fleira. Vinnuálagið eykst þegar starfsfólki er fækkað um borð sem veldur því að 

það gefst styttri tími til að klára öll verkin. Vegna þessarar tímapressu þá neyðast 

flugfreyjur oft til að sinna sumum hlutverkum betur en öðrum og finnst þeim oft þær 

ekki sinna farþegum nógu vel. Ofhleðsla hlutverka getur því leitt til minni starfsánægju 

og aukinnar tilfinningalegrar þreytu (Ng o.fl., 2011). 
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Kulnun í starfi eru viðbrögð einstaklings við neikvæðum tilfinningum og afstöðu sem 

viðkomandi hefur til viðskiptavina. Kulnun er því sálfræðilegt ástand (Kim og Bach, 2012) 

sem verður til vegna tilfinningalegrar þreytu, skorts á trausti til vinnuveitanda og skorts 

á faglegri viðurkennigu (Chen og Kao, 2012; Lee, An og Noh, 2015). Starfsfólk upplifir oft 

kulnun þegar því finnst það ekki geta fullnægt þörfum fyrirtækisins til langs tíma (Lee 

o.fl., 2015). Ef kulnun í starfi er algeng á meðal starfsfólks getur það verið 

kostnaðarsamt fyrir fyrirtækið sem og starfsfólkið vegna þess að það gæti leitt til minni 

hollustu starfsfólks við fyrirtækið, slælegra afkasta og mikillar starfsmannaveltu (Chen 

og Kao, 2012).  

Persónulegir sigrar og sjálfstæð hugsun er þegar starfsmaðurinn trúir því að hann hafi 

fulla getu til að vinna starfið því hann hefur mikið keppnisskap sem hefur góð áhrif á 

samskipti hans við viðskiptavinina. Hann elskar að takast á við nýjar áskoranir, hann 

afkastar meiru og verður ánægðari í starfi fyrir vikið (Ng o.fl., 2011; Kim og Bach, 2012). 

Stuðningur vinnuveitanda er þegar vinnuveitandanum er umhugað um velferð 

starfsfólks síns. Stuðningur getur falist í launahækkunum, hlunnindum, samþykki og 

virðingu sem einstaklingurinn upplifir sem starfsmaður. Starfsfólk sem upplifir stuðning 

frá vinnuveitanda sínum er alla jafna framtaksamara og ber meiri hollustu til 

fyrirtækisins (Kim og Bach, 2012). Ef aðföng í vinnu eru góð þá myndu þau flokkast sem 

stuðningur vinnuveitanda. 

Hugtakið réttlæti vinnuveitanda er mjög skylt hugtakinu um stuðning vinnuveitanda. 

Þegar einstaklingar trúa því að vinnuveitandinn meðhöndli þá á sanngjarnan hátt og í 

samræmi við siðferðileg viðmið þá upplifa þeir réttlæti vinnuveitanda. Þegar 

tilfinningalega þreyttir starfsmenn upplifa réttlát verk (e. Just acts) sem góðverk frá 

vinnuveitanda þá upplifa þeir frekar sterkari félagsleg tengsl við fyrirtækið. Einstaklingar 

sem upplifa óréttlæti vinnuveitanda upplifa skort á fullnægjandi aðföngum sem getur 

leitt til meiri streitu og kvíða (Hur o.fl., 2014).   

Afstaða vinnuveitanda með almenningi er í raun andstæðan við stuðning og réttlæti 

vinnuveitanda. Hugtakið snýst um þær aðstæður þar sem hagsmunir viðskiptavina og 

þjónustufólks stangast á og fyrirtækið tekur frekar afstöðu með viðskiptavinunum en 

hefur blendnar tilfinningar í garð starfsfólksins. Þetta eru aðstæður þar sem misnotkun 

viðskiptavina á starfsfólki hefur átt sér stað og þar sem brotið hefur verið á reglum um 
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virðingarverða hegðun. Þá er starfsfólk oft þvingað til að sýna bæði viðskiptavinum og 

yfirmönnum hollustu. Þetta kostar starfsfólk oft heilsu, velferð og öryggi (Williams, 

2003). 

Í rannsókn þeirra Ng, Sambasivan og Zubaidah frá árinu 2011 var rannsakaður 

aðdragandi og afleyðingar starfsánægju flugfreyja í Malasíu. Áhersla var lögð á að skoða 

flugþreytu, ofhleðslu hlutverka, tilfinningalega þreytu, fjarlægð frá eigin persónuleika og 

persónulega sigra. (Ng o.fl., 2011). Rannsóknin leiddi í ljós að flugfreyjurnar voru 

almennt séð ánægðar með starfið sjálft, afköst sín og starfsárangur. Hins vegar upplifðu 

þær flugþreytu, tilfinningalega þreytu og ofhleðslu hlutverka sem gefur til kynna 

ákveðna gremju. Þær skoruðu ekki hátt í fjarlægð frá eigin persónuleika sem gefur til 

kynna að þær tengist starfinu vel. Það var sterk fylgni milli persónulegra sigra og 

aðfanga í vinnu sem sýnir að ef vinnuveitendur vilja auka starfsárangur flugfreyja sem og 

ánægju farþega þá væri hægt að betrumbæta aðföngin til dæmis með því að skoða 

betur hvíldartíma og vaktaskipulag (Ng o.fl., 2011). 

Það sem Ng o.fl. (2011) fannst áhugavert var að upprunalega héldu þeir því fram að 

sambandið á milli ofhleðslu hlutverka og starfsánægju væri neikvætt, hins vegar kom í 

ljós að sambandið var jákvætt og sterkt. Eins og áður hefur komið fram þá lenti 

fluggeirinn í niðursveiflu árið 2009 sem leiddi til þess að það þurfti meðal annars að 

fækka starfsfólki um borð og urðu því hlutverk hvers starfsmanns fleiri. Þessi 

niðurskurður virðist ekki hafa haft djúp neikvæð áhrif á Malasísku flugfreyjurnar, heldur 

fannst þeim þær vera verðlaunaðar fyrir góðan starfsárangur með því að vera enn í 

starfi. Að því leytinu til leiddi ofhleðsla hlutverka til meiri starfsánægju. Þessi niðurstaða 

kom Ng o.fl. á óvart því að verkefnum hverrar flugfreyju hafði greinilega fjölgað (Ng o.fl., 

2011). 

Rannsókn Chen og Kao frá árinu 2012 skoðar sambandið á milli þeirra krafa sem 

fylgja starfi flugfreyja (e. Job demands) við aðföng í vinnu, kulnun í starfi, einangrun, 

heilsufarsvandamál og starfsárangur hjá Taiwönskum flugfreyjum. Niðurstöður leiddu í 

ljós að ófullnægjandi aðföng í vinnu sögðu mest fyrir um einangrun frá samstarfsfólki 

sem leiddi til lélegrar frammistöðu í vinnunni. Rannsóknin sýndi fram á að of miklar 

kröfur starfsins eru aðal orsök kulnunar í starfi sem leiddu til skaðlegra áhrifa á heilsufar 

flugfreyjanna. Jafningjastuðningur (e. Peer support) og tækifæri í starfsþróun 
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einstaklingsins stuðlar að því að starfsfólkið upplifi sig hvorki einangrað frá fyrirtækinu 

né samstarfsfólki. Því fannst Chen og Kao að vinnuveitendur ættu að auka samvinnu 

allra meðlima áhafnar um borð í stað þess að líta á starfið sem einstaklingsvinnu. Meiri 

samskipti og samvinna getur hjálpað flugfreyjum að yfirstíga erfið vandamál í starfi 

(Chen og Kao, 2012). 

Flugfreyjur eyða oft miklum tíma í burtu frá fjölskyldum sínum. Það getur oft á tíðum 

verið erfitt bæði að eyða svo litlum tíma á heimilinu og að láta áhyggjurnar af heimilinu 

ekki hafa áhrif á afköst í vinnunni. Árið 2008 rannsökuðu Chen og Kao sambandið á milli 

orsaka og afleyðinga vinnuálags taiwanskra flugfreyja þar sem sérstök áhersla var lögð á 

árekstra á milli vinnu og heimilis. Niðurstöður leiddu í ljós að árekstrarnir höfðu sterk 

jákvæð tengsl við streitu og vinnuálag flugfreyjanna og hafði vinnuálagið sterk neikvæð 

tengsl á starfsánægju (Chen og Kao, 2011). Svipaðar niðurstöður var að finna í rannsókn 

á ítölskum flugfreyjum árið 2006 en þar kom í ljós að meira en 75% þátttakenda vildu 

meina að flugfreyjur sem væru mæður ættu erfiðara með að sinna því hlutverki vel 

heldur en aðrar konur á vinnumarkaðnum. Tengsl voru á milli sálrænnar vanlíðunar og 

lítillar starfsánægju og sálrænnar vanlíðunar og erfiðleika við maka vegna barnauppeldis 

(Ballard, Romito, Lauria, Vigiliano, Caldora, Mazzanti og Verdecchia, 2006). 

Í rannsókn Kim og Bach (2012) voru orsakir og afleiðingar starfsánægju skoðaðar hjá 

suður-kóreskum flugfreyjum. Niðurstöður leiddu ýmislegt í ljós. Í fyrsta lagi hafði 

stuðningur frá fyrirtækinu sterk jákvæð áhrif á starfsánægju flugfreyja, líkt og kom fram í 

bæði rannsókn Ng o.fl. (2011) og Chen og Kao (2012). Flugfélög mættu vera duglegri í að 

rækta sambandið við starfsfólk sitt. Í öðru lagi hefur sjálfstæð hugsun starfsmannsins 

sterk jákvæð áhrif á starfsánægju líkt og í rannsókn Ng o.fl. (2011) þar sem fjallað er um 

persónulega sigra. Það var sterk fylgni á milli sjálfstæðrar hugsunar, starfsþjálfunar, og 

stuðnings frá fyrirtæki. Þá er hægt að auka sjálfstæða hugsun með því að bjóða upp á 

skýrari hlutverk starfsfólks og meiri stuðning frá fyrirtækinu. Í þriðja lagi var kulnun í 

starfi mikilvæg breyta sem hafði sterk neikvæð áhrif á starfsánægju flugfreyja. Flugfélög 

mættu veita flugfreyjum oftar stöðuhækkanir fyrir góða frammistöðu og minnka þannig 

kulnun starfsfólks. Í fjórða lagi hefur starfsánægja mikil áhrif á hollustu starfsfólksins þar 

sem ánægt starfsfólk átti það til að verða tilfinningalega tengdara flugfélaginu. 

Rannsóknin gefur til kynna að þeir yfirmenn sem umbuna starfsfólki sínu, gæta þess að 
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samskiptin séu í lagi og að fólk hugsi sjálfstætt getur bætt tilfinningu og viðhorf 

starfsmanna til stuðnings frá fyrirtækinu sem leiðir til enn meiri starfsánægju (Kim og 

Bach, 2012). 

Ofangreindar rannsóknir hafa gefið í skyn að flugfreyjur séu almennt séð ánægðar í 

starfi þó svo að þær upplifi ýmis konar álag. Þeir þættir sem hafa neikvæð áhrif á 

starfsánægju þeirra eru einna helst tilfinningaleg þreyta og ófullnægjandi aðföng í vinnu. 

Ef aðföngin eru ekki ásættanleg eru líkur á því að starfsfólk upplifi einangrun frá 

samstarfsfólki sem getur haft slæm áhrif á afköst og starfsárangur flugfreyjanna. Þeir 

þættir sem höfðu jákvæð áhrif á starfsánægju voru einna helst persónulegir sigrar og 

sjálfstæð hugsun, ofhleðsla hlutverka, góð aðföng í vinnu, stuðningur frá vinnuveitanda 

og góð starfsþjálfun. Þegar jafningastuðningur er til staðar þá eru minni líkur á að 

starfsfólkið upplifi sig einangrað frá bæði fyrirtækinu og starfsfólki sem leiðir til 

starfsánægju. Athyglisvert er að ofhleðsla hlutverka hefur jákvæð áhrif á starfsánægju 

flugfreyja, það væri áhugavert að komast að því hver sé aðal skýringin þar á bakvið. 

Aðföngin mætti betrumbæta og auka samvinnu og samskipti allra meðlima 

áhafnarinnar svo að flugfreyjur eigi auðveldara með að yfirstíga erfið verkefni, það leiðir 

til meiri starfsánægju og ánægðari viðskiptavina. Samkvæmt rannsókn Ng o.fl. (2012) þá 

virðast flugfreyjur ekki fjarlægast sinn eigin persónuleika í gegnum tilfinningalega vinnu 

og virðast því tengjast starfinu vel. Í næsta kafla verður tilfinningaleg vinna skoðuð enn 

frekar þar sem margir fræðimenn vilja tengja þess lags vinnu við starf flugfreyja. 

2.2 Rannsóknir á tilfinningalegri vinnu flugfreyja 

Hugtakið tilfinningaleg vinna (e. Emotional labor) var fyrst útskýrt árið 1983 af Arlie 

Russel Hochschild í bók sinni „The Managed Heart: Commercialisation of Human 

Feeling“. Hugtakið útskýrist sem svo: „Tilfinningaleg vinna krefst þess að einstaklingur 

bæli niður tilfinningar sínar til að styrkja ásjónu sína út á við og framkallar þannig gott 

hugarástand hjá öðrum. Vinnan krefst samhæfingar huga og tilfinninga og getur 

stundum haft mótandi áhrif á sjálfsmynd“ (Hochschild, 1983). Mörg þjónustustörf 

krefjast tilfinningalegrar vinnu, svo sem hjúkrunarfræðingar, hótelstörf, kennarar, 

leikarar og flugfreyjur. Í bók Hochschild, skoðaði hún hvað gerðist þegar persónulegar 

tilfinningar flugfreyja væru mótaðar og gerðar að söluvöru. Hún var viðstödd 

undirbúningsnámskeið hjá bandaríska flugfélaginu Delta Airlines til að sjá hvernig 
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kennslu þeirra væri háttað. Talar hún um að flugfreyjum sé oft kennt að leika og þykjast 

vera glaðar þegar sú er ekki alltaf raunin, skoðaði hún hvaða áhrif það hefði á þær að 

vera með slíkan leikþátt. Kom í ljós að meiri hluti námskeiðsins fór í að kenna þeim að 

fela tilfinningar sínar og falsa brosið. Til að mynda ef flugfreyjunum gekk illa eða ef 

einhver farþegi var erfiður var þeim kennt að fara inn á salerni, sturta niður nokkrum 

sinnum til að róa sig og koma svo út með bros á vör. Þeim var sagt að líta á erfiða 

farþega sem smábörn sem væru alltaf erfið, en þær ættu samt sem áður að koma fram 

við þá eins og fullorðna einstaklinga. Ef þær lentu í erfiðleikum með farþega þá mættu 

þær aldrei kenna ófullnægjandi aðföngum í vinnunni um. Sumar flugfreyjanna sem 

Hochschild talaði við sögðu að fyrir hverja vakt þá „settu þær brosið á sig“, en þær væru 

í raun ekki að brosa frá hjartanu. Ein talaði um að þegar hún kæmi heim eftir vinnu þá 

ætti hún oft erfitt með að vera hún sjálf og róleg. Hún var enn þá í þessu vélræna 

falsaða hlutverki sem hélt henni gangandi í vinnunni (Hochschild, 1983). 

Þegar einstaklingur vinnur tilfinningalega vinnu þá fer hann oft í búning, setur á sig 

farða og þannig er viðkomandi kominn í ákveðið hlutverk. Þegar heim er komið eftir 

vinnu og búningurinn og farðinn tekinn af þá er einstaklingurinn orðinn hann sjálfur 

aftur. Í því samhengi mætti segja að einstaklingurinn væri orðinn að viðfangsefni 

fjöldaframleiðslu. Þegar varan er bros, skap, tilfinning eða samband sem er 

fjöldaframleitt þá er „varan“ farin að tilheyra miklu frekar fyrirtækinu heldur en 

persónunni sjálfri (Hochschild, 1983; Lyth, 2009). 

Starf flugfreyja er ekkert alltof frábrugðið starfi leikara, báðar stéttirnar krefjast þess 

að viðkomandi sé í ákveðnu hlutverki í vinnunni. Samkvæmt Hochschild þá nota leikarar 

hina fölsku sjálfsmynd (e. False self) sem ert „þú“ samt ekki „raunverulega þú“. Þeim 

finnst oft hin falska sjálfsmynd vera stórkostleg auðlind því hún hjálpar leikurunum bæði 

að koma sér betur inn í hlutverk og að hreyfa við áhorfendunum til hláturs eða gráturs. 

Hins vegar er hætta á að einstaklingurinn festist í hlutverkinu. Menning okkar hefur búið 

til ákveðið form af falskri sjálsmynd; manneskjan sem hefur of miklar áhyggjur af þörfum 

annarra. Konur hafa í gegnum tíðina þurft að hlúa oftar að þörfum annarra og eru því í 

meiri hættu á að ofnota hinu fölsku sjálfsmynd sem gæti leitt til meðvirkni. Leikritið sem 

flugfreyjur setja upp í vinnunni kemur oft verr út fyrir konur heldur en karla sem 

flugþjóna og vill Hochschild meina að farþegar leyfi sér að segja dónalegri hluti við 
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flugfreyjurnar og taki síður mark á þeim heldur en flugþjónunum. Flugfreyjurnar eiga 

bara að halda í kvenlegu aðgerðarlausu ímynd sína á meðan að flugþjónarnir komast 

upp með að vera þeir sjálfir. Þess vegna getur hin falska sjálfsmynd orðið mjög erfið til 

lengdar fyrir flugfreyjur (Hochschild, 1983). Helstu niðurstöður úr rannsókn Hochschild 

voru að með tilfinningalegri vinnu flugfreyja þá fjölgar þunglyndistilfellum þeirra, streita 

eykst og þær leita sér hjálpar hjá sálfræðingum í mun ríkari mæli heldur en áður 

(Hochschild, 1983). 

Eftir að bók Hochschild kom út hafa fjölmargir fræðingar skrifað um tilfinningalega 

vinnu flugfreyja og þá sérstaklega um tvenns konar leiklist sem Hochschild nefnir; 

yfirborðsleiklist (e. Surface acting) og djúpleiklist (e. Deep acting). Yfirborðsleiklist er 

þegar einstaklingurinn sýnir æskilega tjáningu til viðskiptavinar án þess þó að upplifa 

samsvarandi tilfinningar. Þessi leiklist snýst um að tjá þær tilfinningar sem ætlast er til 

að viðkomandi tjái á vinnustaðnum. Afleiðingar yfirborðsleiklistar geta verið ójafnvægi á 

milli eigin gilda viðkomandi og væntinga fyrirtækisins sem geta leitt til innri átaka. Ef 

þessi aðferð er notuð til lengri tíma þá getur það leitt til innri spennu og tilfinningalegrar 

þreytu (Hochschild, 1983; Lee o.fl., 2015). 

Djúpleiklist er þegar einstaklingurinn upplifir tilfinningarnar sem hann sýnir 

viðskiptavinunum. Þá er einstaklingurinn að tjá og ýkja raunverulegar tilfinningar sem 

vinnuveitandinn samþykkir (Hochschild, 1983). Djúpleiklist snýst um að setja sig í spor 

annarra eins vel og hægt er (Moon, Hur og Jun, 2013) og skaðar hún ekki sjálfsmynd 

einstaklingsins. Einstaklingurinn upplifir því síður tilfinningalegt ójafnvægi og eru líkur á 

að viðkomandi upplifi meira sjálfsöryggi, tilfinningalegan stöðugleika og hugsi oftar 

sjálfstætt. Með því móti eykst starfsánægja viðkomandi og afköst (Lee o.fl., 2015). 

Djúpleiklist er betri aðferð heldur en yfirborðsleiklist að því leytinu til að hún dregur úr 

kulnun flugfreyja í starfi og minnkar líkur á tilfinningalegu ójafnvægi (Lee o.fl., 2015). 

Le o.fl. (2015) fjalla um reglur tilfinningalegrar sýningar (e. Emotional display) sem 

eru viðmið fyrirtækis til að stjórna hvenær, hvar og hvernig starfsmenn sýna ákveðnar 

tilfinningar gagnvart viðskiptavinum. Þetta eru félagsleg viðmið þar sem ákveðin tjáning 

á við í hverju samhengi fyrir sig og getur starfsfólkið notað þessi viðmið til að sýna 

æskilegar tilfinningar með því að felulita eða ýkja raunverulegar tilfinningar sínar. 

Vinnuveitandi getur notað þessar reglur til að hafa áhrif á tilfinningar þjónustustarfsfólks 
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svo það nái ætluðum starfsárangri og hafa sum flugfélög samið sínar eigin reglur fyrir 

hegðun starfsmanna (Lee o.fl., 2015). Í rannsókn Le o.fl. (2015) var skoðað hvaða áhrif 

reglur tilfinningalegrar sýningar hefðu á aðferðir tilfinningalegrar vinnu sem flugfreyjur 

nota (djúpleiklist eða yfirborðsleiklist), kulnun í starfi og starfsárangur flugfreyja hjá 

alþjóðlegu flugfélagi í Suður Kóreu. 

Niðurstöður sýndu fram á að reglurnar höfðu hvorki bein áhrif á kulnun í starfi né 

starfsárangur. Hins vegar höfðu reglurnar áhrif á aðferðir sem flugfreyjur notuðu til 

tilfinningalegrar vinnu. Innan aðferðanna jók djúpleiklist starfsárangur og minnkaði 

kulnun í starfi á meðan að yfirborðsleiklist jók bæði starfsárangur og kulnun í starfi. 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að flugfélög geti aukið starfsárangur starfsfólksins og 

minnkað kulnun með því að hvetja til djúpleiklistar. Þó svo að yfirborðsleiklist hafi aukið 

starfsárangur þá getur hún hugsanlega leitt til tilfinningalegs ójafnvægis og 

tilfinningalegrar þreytu, þess vegna töldu höfundar að flugfélög ættu að halda sig við 

djúpleiklist (Lee o.fl., 2015). 

Svipaðar niðurstöður mátti finna í rannsókn Moon o.fl. (2013) en þar var verið að 

skoða hvaða áhrif skynjaður stuðningur frá fyrirtækinu (e. Perceived organizational 

support) hefði á tilfinningalega vinnu og sambandið á milli tilfinningalegrar vinnu og 

afkasta flugfreyjanna. Niðurstöðurnar sýndu að skynjaður stuðningur frá fyrirtækinu 

hefði jákvæð áhrif á djúpleiklist. Yfirborðsleiklist leiddi til tilfinningalegrar þreytu á 

meðan djúpleiklist gerði það ekki. Ennfremur leiddi tilfinningaleg þreyta til minni 

skuldbindingar starfsmannsins við fyrirtækið. Skynjaður stuðningur frá fyrirtækinu 

tengdi saman sambandið á milli tilfinningalegrar vinnu og tilfinningalegrar þreytu. Þess 

vegna skiptir máli að starfsmenn upplifi stuðning frá fyrirtæki sínu þannig að það verði 

ekki tilfinningalega þreytt og að djúpleiklist sé notuð í stað yfirborðs (Moon ofl., 2013). 

Williams (2003) rannsakaði undir hvaða kringumstæðum ástralskar flugfreyjur upplifa 

tilfinningalega vinnu sem áþján og hvenær sem ánægju. Hún skoðaði einnig 

kynferðislega áreitni, eitthvað sem Hochschild gerði lítið af í sinni rannsókn (Williams, 

2003), en dýpra verður fjallað um það í næsta kafla. 

Niðurstöður Williams leiddu meðal annars í ljós að fleiri flugfreyjur upplifðu 

tilfinningalega vinnu sem áþján heldur en ánægju eða 44% á móti 34% og 22% 

þátttakenda upplifðu tilfinningalega vinnu hvorki sem áþján né ánægju. Konur voru 32% 
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líklegri en karlar sem flugþjónar að finnast starfið vera tilfinningalega erfitt, rétt eins og 

Hochschild (1983) bendir á í sinni rannsókn. Þeim konum sem fannst tilfinningaleg vinna 

ánægjuleg töluðu um að þegar þær ná að yfirstíga áskoranir í vinnunni, þá líður þeim 

eins og þær hefðu náð ákveðnu afreki (Williams, 2003). Þetta sýnir að persónulegir 

sigrar og sjálfstæð hugsun flugfreyja hefur góð áhrif á starfsánægju þeirra líkt og fjallað 

er um í rannsóknum Ng o.fl. (2011) og Kim og Bach (2012). Þær flugfreyjur sem upplifðu 

hvorki áþján né ánægju af tilfinningalegri vinnu vildu meina að brosmildi og glaðværð 

væri partur af þeirra starfi. Þær verða að getað stjórnað sínum eigin tilfinningum ef þær 

vilja vinna sína vinnu vel og hafði það engin sérstök áhrif á líðan þeirra (Williams, 2003).  

Þegar erfiðleikar eiga sér stað um borð og farþegar eru ekki sáttir með þjónustuna þá 

tekur flugfélagið stundum frekar afstöðu með farþegunum heldur en með 

starfsmönnunum. Farþegar geta oft verið mjög ókurteisir og tilætlunarsamir og sagði 

einn þátttakandi Williams frá einu atviki þar sem ósáttur farþegi kvartaði undan henni 

þegar hún var einungis að fylgja vinnureglum. Vinnuveitandi hennar var mjög óánægður 

með hana og sagði að viðskiptavinurinn hefði alltaf rétt fyrir sér. Henni fannst mjög leitt 

að afstaðan hefði ekki verið tekin með sér því hún var einungis að vinna sína vinnu eins 

og henni var kennt. Hún sagði enn fremur að viðskiptavinirnir hefðu alls ekkert alltaf rétt 

fyrir sér og á því ekki að kenna þjónustufólki það (Williams, 2003). Williams komst að því 

að flugfreyjurnar lærðu að nota tilfinningalega vinnu í gegnum starfsreynslu og 

sjálfhjálparbækur, en ekki í gengum undirbúningsnámskeiðið fyrir starfið (Williams, 

2003), sem var hins vegar raunin í rannsókn Hochschild (1983). 

Tilfinningaleg vinna getur því haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á líðan 

starfsmannsins. Það getur verið gagnlegt að nota hina fölsku sjálfsmynd svo lengi sem 

maður lætur hana ekki stjórna sér alveg. Hin falska sjálfsmynd getur verið erfið til 

lengdar, sérstaklega fyrir konur en flugfreyjur þurfa að gæta þess að halda í sinn eiginn 

persónuleika og nota frekar djúpleiklist í stað yfirborðsleiklistar. Þá eru þær að setja sig í 

spor farþegans og ýkja einungis sínar raunverulegu tilfinningar. Einnig hafa 

rannsóknirnar sýnt fram á að ef flugfreyjur upplifa stuðning frá vinnuveitanda og 

afstöðu með sér en ekki viðskiptavinunum í erfiðum tilfellum þá líður þeim mun betur 

sem hefur góð áhrif á þeirra afköst. En hvernig ætli ímynd flugfreyja hafi verið í gegnum 
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tíðina? Í næsta kafla verður fjallað um ímynd flugfreyja, áhrif auglýsinga á ímyndina og 

kynferðislega áreitni.  

2.3 Ímynd flugfreyja, auglýsingar og kynferðisleg áreitni                                   

Þegar verið er að selja ímynd flugfélaga þá hafa flugfreyjur alltaf skipt miklu máli. Þegar 

farþegar hugsa um þjónustu flugfélags þá er ólíklegt að þeir hugsi um fólkið sem vinnur í 

innrituninni á flugvellinum, ræstifólkið eða aðra sem koma að þjónustunni. Það eru 

flugfreyjurnar sem eru í mestum samskiptum við farþegana og þess vegna er það ímynd 

þeirra sem selur flugfélagið hvað mest (Hochschild, 1983). 

Samkvæmt Spiess og Waring (2005) þá gefa hugmyndir Hochschild um tilfinningalega 

vinnu einungis ófullnægjandi mynd í gegnum fræðileg gleraugu (e. Theoretical lens). Þeir 

tala um að hugtakið „Vinna sem leggur áherslu á fegurð“ (e. Aesthetic labour) sé betri 

skilgreining. Vinna sem leggur áherslu á fegurð snýst um virkjun, þróun og 

markaðsvæðingu holdgerðar ímyndar. Þá hefur ímynd vörumerkisins verið færð yfir á 

manneskju og er starfsmaðurinn þá í raun að selja fegurð sína. Með þessu móti fær 

starfsmaðurinn vélrænt yfirbragð svipað og aðrar vörur á markaði (Spiess og Waring, 

2005), að því leyti eru þeir sammála Hochschild. Vinna sem leggur áherslu á fegurð er 

ætlað að höfða til skynfæra viðskiptavinanna og snýst oftast um að ráða inn starfsfólk 

sem lítur vel út svo það passi inn í það útlit sem hentar ímyndinni. Eiginleikar þeirra og 

geta eru síðan mótaðir á skipulagðan hátt, þróaðir og vöruvæddir í gegnum starfsþjálfun 

og þannig er búin til holdgerð þjónusta. Flugfélög halda því oft fram að þetta muni ekki 

einungis hjálpa fyrirtækinu til að hafa öðruvísi ímynd heldur líka til að vera með 

samkeppnisforskot úti á markaði. Það er því verið að svara eftirspurn neytenda sem 

mun leiða til aukinnar sölu (Warhurst og Nickson, 2009; Whitelegg, 2002). 

Aðal markaðsímynd flugfreyja sem gjarnan hefur verið notið í Asíu er aðlaðandi 

eftirlátssöm kona sem uppfyllir með glöðu geði þarfir allra viðskiptavina. Þegar flugfélög 

nota vinnu sem leggur áherslu á fegurð í markaðsefni þá nota þau það fremur lúmskt og 

blanda því gjarnan saman við annað afreyingarefni í flugvélinni. Þar sem 

lággjaldaflugfélög bjóða ekki upp á mikið af auka þægindum og afþreyingu þá telja 

Spiess og Waring (2005) að áhersla í markaðssetningu sé lögð á lágt verð og fegurðar 

eiginleika starfsfólksins, sérstaklega í Asíu. Þessi áhersla á fegurð vilja höfundar meina 

að verði að kynferðislegri ímynd.  
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Í kringum 1950 og 1960 voru flugfreyjur mjög kyngerðar í gegnum auglýsingar og 

aðrar markaðsaðferðir (Warhurst og Nickson, 2009; Whitelegg, 2002; Lyth, 2009). Til 

dæmis áttu flugfreyjur bandaríska flugfélagsins Braniff það til að fækka fötum fyrir 

framan farþegana á mjög kynþokkafullan hátt (Baum, 2012). „Villti andi 7. áratugarins 

snérist um ákveðna byltingu í ímynd flugfreyjanna. Úr hallærislegri hjúkrunarkonu 

breyttist hún í flotta kynlífsgyðju sem auðvelt var að markaðssetja. Flugfélög beittu 

töfrum sínum með breyttum búningum sem urðu að stuttum pilsum og þröngum 

buxum“ (Baum, 2012, bls. 1190). 

Hochschild (1983) kemur einnig inn á þetta þar sem hún tengir þetta við 

útlitskröfurnar og brosið. Þegar orðum er svo bætt við brosið, til dæmis í auglýsingum 

þá vill hún meina að brosið sé orðið kynvætt. Sem dæmi má nefna sjónvarpsauglýsingar 

bandaríska flugfélagsins National frá 7. áratugnum þar sem flugfreyjur sögðu við 

áhorfendur:  „Fljúgðu mér, þér mun líka það“ (Hochschild, 1983, bls. 93; Whitelegg, 

2002, bls. 76; Boris, 2006, bls. 134; Lyth, 2009, bls. 12) og „Ég ætla að fljúga þér eins og 

þér hefur aldrei verið flogið áður“ (Lyth, 2009, bls. 12). Skilaboðin gefa til kynna að 

áhorfandinn geti neytt flugfélagsins í formi flugfreyju. Svona tónn í auglýsingu getur leitt 

til draumóra hjá farþegum um að allt geti gerst í fluginu (Lyth, 2009). Ein flugfreyjan sem 

Hochschild tók viðtal við komst svo að orði : 

Þú ert með gifta karlmenn í vélinni með þrjú börn og svo allt í einu finnst 
þeim þeir megi allt. Það er eins og þeir flýi raunveruleikann á jörðinni og þú 
passar algjörlega inn í þeirra draumóra eins og einhver geishastúlka. Þetta er 
að gerast aftur og aftur (Hochschild, 1983, bls. 93). 

Á þessum tíma voru mjög miklar útlitskröfur gerðar til flugfreyja, þær þurftu að vera 

ákveðið háar, þungar, ekki lofaðar, ekki eiga börn og ekki eldri en 35 ára. Dæmi voru um 

að flugfreyjum var sagt upp starfi ef þær svo mikið sem bættu á sig nokkrum kílóum eða 

mótmæltu þessum kröfum. Femínisminn var ansi hávær og mótmæltu flugfreyjur mikið 

(Whitelegg, 2002; Boris 2006), eins og ein flugfreyja sagði: „Ég lít ekki á mig sem 

eitthvað kyntákn, eða þjón. Ég lít á mig sem einstakling sem kann að opna hurð á flugvél 

747 í myrkri, öfugsnúinni og undir vatni.“ (Boris, 2006, bls. 134). Þessar ströngu 

útlitsreglur flugfreyja lifa enn þá í hinum ýmsum myndum og þess má geta að árið 2015 

var 600 flugfreyjum Air India hótað að ef þær grenntu sig ekki innan sex mánaða þá 

ættu þær hættu á því að missa starfið (Kim, 2016). 
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Í rannsókn Spiess og Waring (2005) er fjallað um að lággjaldaflugfélögin Virgin Blue 

og Air Asia noti vinnu sem leggur áherslu á fegurð þegar kemur að flugfreyjum sínum. 

Rannsókn þeirra skoðar hvað sé hagnýtt og siðferðilegt við notkun slíkra aðferða þar 

sem einnig er skoðaður munurinn á hugtökunum vinna sem leggur áherslu á fegurð og 

vinna sem leggur áherslu á kynþokka (e. Sexualized labor)(Spiess og Waring, 2005). 

Virgin Blue hafa vöruvætt þjónustu starfsfólksins og markaðssett hana sem unga, í 

góðu líkamlegu formi og fjöruga. Hins vegar hefur þessi ímynd líka verið kynvædd í 

gegnum markaðssefni. Í sjónvarps- og prentauglýsingum Virgin Blue var lögð áhersla á 

fegurð þar sem oftast voru notaðar ljóshærðar fallegar konur. Virgin Blue fékk á sig 

ákveðinn kynþokkafullan stimpil og árið 2002 var starfsfólkið talið eitt það 

kynþokkafyllsta í heiminum (Spiess og Waring, 2005). Svipaðar niðurstöður mátti greina 

hjá Air Asia, en auglýsingarnar þeirra báru ákveðna kynferðislega undirtóna á borð við 

„Það er ný stúlka í bænum. Hún er helmingi skemmtilegri á aðeins hálfvirði“ (Spiess og 

Waring, 2005, bls 201). Einnig var lögð áhersla á fegurð á heimasíðu flugfélagsins: 

„Dömurnar eru klæddar í Chili rauða Air Asía búninga. Fullkomin förðun. Ganga um 

sjálfsöruggar á háum hælum. Ilma eins og rósagarður“ (Spiess og Waring, 2005, bls. 

202).   

Helstu niðurstöður Spiess og Waring (2005) voru þær að þegar flugfélag bíður upp á 

ódýrt flug þá er tilhneiging til að kynþokkavæða starfsfólkið þannig að farþegum finnist 

þjónustan ekki það slæm. Lykil spurningin hér er hins vegar hvar mörkin eru á milli þess 

að vera aðlaðandi að því leytinu til að veita góða þjónustu, eða að vera aðlaðandi til að 

kveikja kynlöngun. Spiess og Waring (2005) taka undir með Hochschild (1983) um að 

þegar sum orð eru sett í auglýsingar þá er ímyndin kynvædd. Hins vegar vilja þeir meina 

að það fari svo eftir því hvernig viðskiptavinurinn túlkar og bregst við skilaboðunum 

hvort um sé að ræða vinnu sem leggur áherslu á fegurð eða vinnu sem leggur áherslu á 

kynþokka. Ef farþeginn túlkar þjónustuna á kynþokkafullan hátt þá gæti það leitt til 

kynferðislegrar áreitni (Spiess og Waring, 2005). 

Ef litið er til íslenskra flugfélaga þá eru þau ekki alsaklaus þegar kemur að 

kynferðislegum undirtónum í kynningarefni sínu. Í kringum síðustu aldarmót hóf stórt 

íslenskt flugfélag að auglýsa Ísland fyrir erlenda ferðamenn á mjög kynþokkafullan hátt. 

Auglýsingar á borð við „Má bjóða þér sóðalega helgi?“ (e. Fancy a dirty weekend?) 
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(Alessio og Anna Lisa Jóhannsdóttir, 2011, bls. 41) og „Angraðu fegurðardrottningu“ (e. 

Pester a Beauty Queen“) (Alessio og Anna Lisa Jóhannsdóttir, 2011, bls. 41) eru dæmi 

um aðferðir sem flugfélagið notaði til að laða að ferðamenn (Alessio og Anna Lisa 

Jóhannsdóttir, 2011). Einnig var hannaður tölvuleikur á heimasíðu flugfélagsins þar sem 

markmiðið var að hrifsa sundfatnað af hlæjandi stúlkum í Bláa Lóninu. Ekki má svo 

gleyma þegar leiknar voru íslenskar flugfreyjur sama flugfélags í einum þætti bandaríska 

sjónvarpsþáttarins Sopranos árið 2002. Þá mættu nokkrar flugfreyjur upp á 

hótelherbergi aðalpersónunnar sem var ríkur mafíósi og var gefið í skyn að þær ættu að 

svala þorsta hans og endaði ein daman í rúminu með honum. Flugfélagið kom hins vegar 

lítið nálægt gerð þáttarins og lagði það fram kvörtun vegna lítillækkunar á flugfreyjum 

sínum. Þessi ákveðna partýímynd íslenskra kvenna varð hins vegar sívinsælli og varð 

næturlífið fimmti vinsælasti drifkrafturinn til Íslandsferðar á eftir náttúrunni, sundi, 

verslun og dagsferðum (Alessio og Anna Lisa Jóhannsdóttir, 2011). 

 Alessio og Anna Lisa (2011) vilja meina að hinar umdeildu íslensku auglýsingar hafi 

borið ákveðinn árangur því Ísland varð þekktara í hinum stóra heimi. Ferðamönnum 

fjölgaði mikið og Bretum fjölgaði úr 44.800 ferðamönnum árið 2002 yfir í 53.000 

ferðamenn 2003 (Alessio og Anna Lisa Jóhannsdóttir, 2011) en ekki er vitað hvort að 

rekja megi þá fjölgun beint til auglýsinganna. Karlmenn fóru að streyma til landsins og 

árið 2005 voru 55% allra ferðamanna karlmenn sem ætluðu nú heldur betur að 

skemmta sér (Alessio og Anna Lisa Jóhannsdóttir, 2011). 

Eins og áður hefur komið fram þá getur kynferðisleg ímynd flugfreyja leitt til 

kynferðislegrar áreitni. En hvað er kynferðisleg áreitni? Í 2. grein laga um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla má finna útskýringu á hugtakinu „Kynferðisleg áreitni“: 

Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður 
og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, 
einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, 
auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, 
táknræn og/eða líkamleg (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, 
nr. 10/2008). 

Það getur verið erfitt að gera sér grein fyrir því hvort áreitni hafi átt sér stað eður ei 

en samkvæmt skilgreiningunni þá er það upplifun þolandans á verknaðinum sem segir 

þar til um. Williams (2003) skoðaði kynferðislega áreitni ástralskra flugfreyja og kom í 

ljós að þær flugfreyjur sem höfðu upplifað kynferðislega áreitni í vinnunni voru 51% 
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líklegri til að líta á tilfinningalega vinnu sem áþján. Það voru oftast íþróttafélög eða 

karlmenn í viðskiptaferðum í fyrsta farrými sem voru þeir sem áreittu. Áreitnin kom 51% 

frá farþegum, 32% frá flugmönnum og tæknisviði og 14% frá áhöfninni. Ein hafði þetta 

um málið að segja: 

„Það er mjög erfitt að svara til baka á ákveðin og neikvæðan (dónalegan) 
hátt þegar maður er í einkennisbúningi. Karlkyns farþegar koma oft fram við 
flugfreyjur eins og þeir hafi keypt þær og þeirra tilfinningar með miðanum 
sínum, eins og okkur beri þá skilda til að vera þægar og að umbera þeirra 
gjörðir“ (Williams, 2003, bls. 537). 

Þetta svipar til orða eins viðmælanda í rannsókn Hochschild. Annar viðmælandi talaði 

um að staðalímynd flugfreyja væri enn þá þessi daðrandi drós, og telur hún að sú ímynd 

hafi leitt til kynferðislegrar áreitni bæði í vinnunni og fyrir utan vinnu. Williams talar um 

að flugvélin sé staður þar sem erótísk spenna getur myndast og þar er litið á flugfreyjur 

sem eitthvað sem á að þrá. Þetta umhverfi leiðir ekki til kynferðislegrar áreitni, heldur 

býr umhverfið til stað þar sem eru meiri líkur á að slíkt gerist, sérstaklega ef þeir sem 

beita áreitni eru undir áhrifum áfengis. Áreitni frá farþegum og tæknisviði styður við hið 

karllæga áhorf (e. Male gaze) þar sem gagnkynhneigð, kvenleiki flugfreyja og 

karlmennska flugmanna ríkir (Williams, 2003). 

Ef litið er til rannsóknar á kynferðislegri áreitni íslenskra flugfreyja sem gerð var árið 

2003 kom í ljós að 40% þátttakenda höfðu orðið fyrir kynferðislegri áreitni á vinnustað 

sínum. Þá voru það bæði farþegar og samstarfsmenn sem áreittu. „Rúm 30% höfðu 

verið kynferðislega áreittar tvisvar sinnum eða oftar, þar af tæplega helmingur fjórum 

sinnum eða oftar“ (Herdís Sveinsdóttir o.fl., 2003, bls. 81). Skoðuð voru tengsl 

áreitninnar við hinar ýmsu breytur og kom meðal annars í ljós að þátttakendur sem 

höfðu verið áreittir voru líklegri til að telja heilsu sína ekki góða, vera í verra líkamlegu 

og andlegu ástandi heldur en eðlilegt er, finna fyrir þunglyndi, kvíða og skapsveiflum, og 

finnast erfitt að samræma starf og fjölskyldulíf. Kom í ljós að atvikið hafði ekki haft sterk 

áhrif á líðan þeirra í starfi (Herdís Sveinsdóttir o.fl., 2003). Þessi rannsókn var unnin 

áfram þar sem niðurstöðurnar um kynferðislega áreitni voru bornar saman við upplifun 

kvenkyns íslenskra hjúkrunarfræðinga og grunnskólakennara á kynferðislegri áreitni. 

Kom í ljós að einungis 8% hjúkrunarfræðinganna og 4% kennaranna höfðu upplifað 

kynferðislega áreitni í starfi tvisvar sinnum eða oftar, á meðan að sú tala var 31% á 
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meðal flugfreyjanna (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, Herdís Sveinsdóttir, Jón Gunnar 

Bernburg, Hildur Friðriksdóttir og Kristinn Tómasson, 2006). 

Svipaðar niðurstöður um slæma heilsu var að finna í rannsókn Ballard o.fl. (2006) á 

ítölskum flugfreyjum. Meira en helmingur þátttakenda höfðu orðið fyrir kynferðislegri 

áreitni í vinnunni og leiddu helstu niðurstöður í ljós að tengsl voru á milli slæmrar heilsu 

og kynferðislegrar áreitni. Vildu því höfundar meina að framkoma farþega hefði mikið 

um það að segja hvernig flugfreyjum liði í starfi sínu (Ballard o.fl., 2006; Spiess og 

Waring, 2005).  

Ákveðin glansímynd virðist ríkja yfir starfi flugfreyja þó svo að starfið geti tekið á eins 

og kaflarnir hafa gefið í skyn. Baum (2012) gerði rannsókn á skáldsögum um líf flugfreyja 

þar sem hann skoðaði ímynd þeirra frá árunum 1930 - 2009. Kom í ljós að það var margt 

líkt með bókum sem skrifaðar voru fyrir 80 árum og þeim sem skrifaðar voru árið 2009. 

Það sem einkenndi sögurnar var rómantík, ævintýri og húmor. Ekki var mikið fjallað um 

neikvæðar hliðar flugsins, en eins og áður hefur komið fram þá hefur vinnuaðstaða 

rýrnað, þær upplifa tilfinningalega þreytu og kynferðislega áreitni. Baum vill meina að 

verið sé að halda í ákveðna glansmynd af fluggeiranum sem ekki endilega á stoð í 

raunveruleikanum. Ævintýraljómi fylgir enn þá ímyndinni þó svo að vinnan og 

vinnuaðstaðan hafi breyst mjög mikið (Baum, 2012). 

Ímyndin virðist liggja í ákveðnum glamúr og fegurð sem lítið virðist hafa breyst í 

gegnum árin þó svo að starfið sjálft sé ekki endilega mikill glamúr. Mörg flugfélög hafa 

gert út á kynferðislega ímynd flugfreyja í markaðsefni sínu til að reyna að svara kröfum 

neytenda. Hins vegar getur þessi ímynd leitt til kynferðislegar áreitni sem rannsóknir 

hafa sýnt að sé mjög algengt meðal flugfreyja. Íslensku flugfreyjurnar í rannsókn 

Herdísar o.fl. (2003) virðast hins vegar ekki láta áreitnina hafa of mikil áhrif á sig. 

Fróðlegt væri því að skoða hve upplifun íslenskra flugfreyja sé í dag á bæði ímynd sinni 

og kynferðislegri áreitni í starfi. 

Það helsta sem rannsóknir hafa bent á er að góð aðföng í starfi og 

jafningjastuðningur skipta flugfreyjur gríðarlega miklu máli varðandi líðan þeirra í 

vinnunni. Tilfinningaleg vinna getur haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á líðan flugfreyja 

og notast ætti við djúpleiklist í stað yfirborðs. Það virðist enn vera ákveðið glamúr 

yfirbragð yfir ímynd flugfreyja sem mörg flugfélög hafa nýtt sér óspart. Þessi ímynd gæti 
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leitt til kynferðislegrar áreitni sem er mjög algeng innan stéttarinnar. Flugfélög þurfa því 

að huga vel að þessum atriðum til að halda starfsfólki sínu ánægðu, minnka kulnun í 

starfi og auka hagnað fyrirtækisins. Í næsta kafla verður fjallað um þá aðferðafræði sem 

notuð var við rannsókn þessa þar sem viðmælendur verða kynntir til leiks. 
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3 Aðferðafræði rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar þar sem fyrirbærafræði 

verður útskýrð og helstu fræðimenn innan hennar. Einnig verða viðmælendur kynntir og 

þau þemu sem komu í ljós við greiningu gagnanna. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á þeirri heimssýn að veruleikinn sé félagslega 

skapaður og að það sé aldrei aðeins einn sannleikur. Talað er um fjölda sannleika sem 

allir séu jafn réttir og er það póstmódernísk hugmynd. Póstmódernismi er sú 

hugmyndafræði sem einkum hefur verið notuð í eigindlegum rannsóknaraðferðum 

ásamt naturalisma, félagslegri mótunarhyggju, kenningum um táknbundin samskipti og 

femenískum rannsóknum (Esterberg, 2002). Gott er að nýta sér eigindlegar 

rannsóknaraðferðir þegar ekki er fyrirfram vitað hvað gæti komið í ljós úr rannsókninni 

og þegar megindlegar aðferðir eru ekki nægar (Esterberg, 2002; Smith, Flowers og 

Larkin, 2009). 

Rannsakandinn er eitt af megin verkfærum eigindlegra rannsókna. Viðkomandi þarf 

hins vegar að gæta þess að halda sér og sínum skoðunum fjarri viðfangsefninu eins 

mikið og hægt er, okkar skoðanir, viðhorf, trú, og fyrirfram gefnar hugmyndir eiga aldrei 

að þvælast fyrir (Esterberg, 2002; Kvale, 1996; Orbe, 1998). Það er mjög mikilvægt að 

það sé einhver tilgangur með rannsókninni, við viljum bæta samfélagið og leyfa rödd 

minnihlutahópa að heyrast. Við þurfum samt sem áður að gæta þess að rannsóknin geri 

ekki ógagn, við megum aldrei skaða viðmælendur eða fyrirtæki með óorði (Kvale, 1996; 

Smith o.fl., 2009). Rannsakandinn safnar gögnum og greinir þau þar sem viðkomandi 

leggur mikla áherslu á merkingu og túlkun þeirra. Við alhæfum aldrei niðurstöðurnar, 

heldur reynum að rannsaka einstaklinga til þess að finna rauða þráðinn í þeirra 

upplifunum og þannig túlkum við niðurstöðurnar. (Esterberg, 2002; Orbe, 1998; Smith 

o.fl., 2009). 

Viðtöl eru eitt mikilvægasta form gagnasöfnunar í eigindlegum rannsóknaraðferðum. 

Rannsakendur eru í ákveðinni valdastöðu þegar þeir taka viðtöl þar sem þeir sækja sér 
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þekkingu í gegnum viðmælandann. Þess vegna þarf rannsakandinn að passa upp á 

nándina og að ná trausti og tengslum við viðmælandann. Markmið með viðtölum er 

þessi upplifun sem er svo mikilvæg í eigindlegum rannsóknaraðferðum, saga 

viðkomandi, hvernig viðkomandi skilgreinir og skilur hlutina (Esterberg, 2002; Kvale, 

1996; Orbe, 1998).  

Viðtölum er skipt niður í opin-, lokuð- og hálfopin einstaklingsviðtöl. Opin viðtöl eru í 

raun eins og venjulegar samræður milli fólks og ekki er búið að semja neinar spurningar. 

Lokuð viðtöl eru ekki mjög hentug aðferð í eigindlegum aðferðum, því um er að ræða 

lokaðar og staðlaðar spurningar. Hálfopin einstaklingsviðtöl eru djúpviðtöl og henta best 

í eigindlegum aðferðum. Þá er verið að skoða viðfangsefnið á opinskáan og óheftan hátt 

og eru því notaðar opnar spurningar svo að viðmælandinn geti tjáð sig sem best. 

Viðmiðið er 45-60 mínútur og er viðtalið tekið upp (Esterberg, 2002; Veal, 2011). 

3.2 Gagnasöfnun og þátttakendur  

Eigindlegar rannsóknir byggja á lýsandi rannsóknargögnum sem eru: Vettvangsnótur, 

afrituð viðtöl, persónuleg gögn, myndbandsupptökur, og opinber skjöl og skýrslur (Veal, 

2011). Í þessari rannsókn var notast við hálfopin djúpviðtöl. 

Þegar verið er að taka hálfopin djúpviðtöl er mikilvægt að viðmælendur séu í sínu 

náttúrulega umhverfi; heima hjá sér, í vinnunni eða þar sem viðkomandi er á heimavelli. 

Áður en viðtal byrjar er gott að finna eitthvað sameiginlegt til að ræða, til að létta aðeins 

stemninguna. Það þarf að láta viðkomandi vita hvað verið sé að rannsaka og heita 

trúnaði og nafnleynd. Á meðan á viðtali stendur þarf að gæta þess að spyrja ekki 

leiðandi spurninga, heldur að reyna að hafa þær eins opnar og hægt er svo hægt sé að 

skoða hlutina í réttu ljósi. Gott er að nýta þagnirnar og halda góðu flæði á meðan viðtali 

stendur (Kvale, 1996; Veal, 2011; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Nota skal H-spurningar 

eins og hvar, hvernig, hvers vegna því þær eru opnar og forðast skal að segja „af hverju” 

því það getur virkað ásakandi, viðmælandinn getur upplifað rannsakandann á móti 

sínum skoðunum og opnar sig þá síður. Spyrja skal frekar „hvers vegna“ (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Gæta þarf þess að vera vel vakandi yfir öllu, fylgjast vel með hvað 

viðkomandi segir og hvernig það er sagt. Eftir viðtal á alltaf að þakka vel fyrir sig og helst 

á að byrja strax að afrita þegar heim er komið á meðan allt er ferskt í minni. Því næst er 

viðtalið þemagreint. Þá er reynt að finna þau helstu þemu sem upp koma í viðtalinu og 
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verður komið betur að því hér að neðan. Að því loknu eru skrifaðar niðurstöður 

(Esterberg, 2002; Kvale 1996; Veal, 2011; Orbe, 1998, Smith o.fl., 2009). 

Viðmælendur þessarar rannsóknar voru 11 talsins. Þýði rannsóknarinnar voru allir 

íslenskir flugliðar sem starfa hjá íslenskum flugfélögum. Á endanum varð úrtakið 

íslenskar flugfreyjur sem starfa hjá tveimur stórum flugfélögum á Íslandi og hafa starfað 

sem flugfreyjur í tvö ár eða lengur. Við val á viðmælendum var ákveðið að skoða 

einungis konur sem flugfreyjur en ekki karla sem flugþjóna. Nokkrar ástæður liggja þar 

að baki. Í fyrsta lagi eru konur í meirihluta allra flugliða. Í öðru lagi hefur ímynd kvenna 

sem flugfreyjur verið meira kynvædd í gegnum tíðina heldur en ímynd karla sem 

flugþjónar og í þriðja lagi eru konur í meiri hluta þeirra sem verða fyrir kynferðislegri 

áreitni. Þess vegna var eingöngu einblínt á upplifun kvenna í rannsókn þessari. Notast 

var við svokallað veltiúrtak (e. Snowball sampling) en það er þegar haft er samband við 

einn lykilaðila sem þekkir til á því fræðasviði sem verið er að rannsaka sem bendir á aðila 

sem hægt er að taka viðtöl við. Þeir aðilar geta þá einnig bent á aðra aðila og þannig 

veltur boltinn áfram (Esterberg, 2002; Veal, 2011). Haft var samband við konu sem 

höfundur þekkir og hefur hún starfað sem flugfreyja hjá stóru íslensku flugfélagi um 

árabil. Þessi kona setti auglýsingu af rannsókninni á Facebook síðu flugfreyja annars 

flugfélagsins þar sem flugfreyjur voru beðnar um að hafa samband við höfund ef þær 

hefðu áhuga á að taka þátt í rannsókninni. Fjórar konur höfðu samband og þær bentu 

höfundi svo á fleiri viðmælendur og þannig valt boltinn áfram. Höfundur bað 

viðmælendur um að stinga upp á stað til að hittast og sagðist til að mynda getað komið 

heim til þeirra eða hitt þær í Þjóðarbókhlöðunni. Flestir viðmælendur þáðu seinni 

kostinn. Viðmælendum rannsóknarinnar voru gefin gervinöfn og eru þau eftirfarandi: 

 Rakel Bjarnadóttir hefur starfað sem flugfreyja í 17 ár með hléum. Hún byrjaði 
feril sinn hjá erlendu flugfélagi og vann þar í nokkur ár áður en hún varð 
fastráðin hér á landi. Viðtalið fór fram í viðtalsherbergi í Þjóðarbókhlöðunni 
þann 9. nóvember 2015. 

 Magnea Steingrímsdóttir hefur starfað sem flugfreyja í tíu ár og byrjaði að 
vinna sem sumarstarfsmaður. Viðtalið fór fram í viðtalsherbergi í 
Þjóðarbókhlöðunni þann 11. nóvember 2015. 

 Dagný Gunnarsdóttir hefur starfað sem flugfreyja í 29 ár. Hún ætlaði sér aldrei 
að verða flugfreyja en fann svo að þetta var starf sem heillaði hana. Viðtalið 
fór fram í viðtalsherbergi í Þjóðarbókhlöðunni þann 13. nóvember 2015. 
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 Sunna Jensdóttir hefur starfað sem flugfreyja í tvö ár. Hún hóf starfsferil sinn 
hjá erlendu flugfélagi og sótti svo um stöðu hér heima sem hún fékk. Viðtalið 
fór fram í viðtalsherbergi í Þjóðarbókhlöðunni þann 16. nóvember 2015. 

 Stefanía Jónsdóttir hefur unnið sem flugfreyja í tíu ár með hléum. Viðtalið fór 
fram í viðtalsherbergi í Þjóðarbókhlöðunni þann 16. nóvember 2015. 

 Birna Ágústsdóttir hefur unnið sem flugfreyja í 16 ár. Hún ætlaði sér aldrei að 
stoppa lengi við en heillaðist svo algjörlega að starfinu. Viðtalið fór fram 
heima hjá Birnu þann 25. nóvember. 

 Lára Ingimarsdóttir hefur unnið sem flugfreyja í átta ár. Þjónustustörf eiga 
afar vel við hana og hefur hún mikla reynslu á því sviði. Viðtalið fór fram í 
viðtalsherbergi í Þjóðarbókhlöðunni þann 25. nóvember 2015. 

 Tinna Sigurðardóttir hefur unnið sem flugfreyja í sex ár. Hún ætlaði sér aldrei 
að verða flugfreyja en margir vinir hennar og ættingjar vinna í fluggeiranum 
þannig að hún ákvað að slá til. Viðtalið fór fram í viðtalsherbergi í 
Þjóðarbókhlöðunni þann 27. nóvember 2015. 

 Kolbrún Logadóttir hefur unnið sem flugfreyja í þrjú og hálft ár. Hún byrjaði 
sem sumarstarfsmaður og líkaði starfið afar vel og vildi hún halda því áfram. 
Viðtalið fór fram í viðtalsherbergi í Þjóðarbókhlöðunni þann 2. desember 
2015. 

 Selma Viðarsdóttir hefur unnið sem flugfreyja í þrjú ár. Vinir hennar og 
ættingjar vinna í fluggeiranum og kveikti það áhuga hennar á að sækja um. 
Viðtalið fór fram í viðtalsherbergi í Þjóðarbókhlöðunni þann 3. desember 
2015. 

 Júlía Ragnarsdóttir hefur unnið sem flugfreyja í níu ár með hléum. Hún hefur 
flogið fyrir erlend flugfélög, en er nú fastráðin hér á landi. Viðtalið fór fram í 
viðtalsherbergi í Þjóðarbókhlöðunni þann 3. desember 2015. 

 

3.3 Gagnagreining 

Eins og áður hefur komið fram þá voru hálf-opin djúpviðtöl notuð við rannsókn þessa. 

Viðtölin voru afrituð daginn eftir og svo loks þemagreind. Sú aðferð sem notuð var í allri 

rannsóknarvinnunni var fyrirbærafræði (e. Phenomenology) en hún snýst um að sjá 

heiminn eins og við upplifum hann þá og þegar þar sem reynsla og upplifun 

manneskjunnar er í hávegum höfð. Aðferðin er bæði heimspekileg og mannvísindaleg 

(Orbe, 1998; Smith o.fl., 2009) og hafnar hún hugmyndinni um hlutlausann 

rannsakanda, rannsakandinn á að hafa skoðanir (Orbe, 1998). Leitast er eftir að ná dýpri 

skilning á eðli og merkingu hversdagslegrar upplifunar mannsins og þannig næst betri 

skilningur á þeim sjónarhornum sem eiga það til að gleymast þar sem oft er litið á þau 
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sem sjálfsagðan hlut. Litið er á tvíræðni sem þýðingamikinn, nauðsynlegan og 

mikilvægan þátt í greiningunni (Orbe, 1998; Smith o.fl., 2009).  

Þýski heimsspekingurinn Edmund Husserl er talinn fremsti frumkvöðull 

fyrirbærafræðinnar og byrjaði að móta fræðin um aldamótin 1900. Husserl hélt því fram 

að það væri mikilvægt að fara alltaf til baka í raunverulega upplifaða reynslu til að ná 

betri skilningi á fyrirbærinu en oft geta verið hindranir á veginum. Oft á tíðum erum við 

of fljót að að koma upplifaðri reynslu fyrir í okkar undirliggjandi flokkunarkerfi (e. Pre-

existing catigorization system). Í staðinn ættum við að leitast við að einblína á hverja 

eina og einastu reynslu á sinn hátt. Þetta snýst um að skilja hvað það er sem geri 

reynsluna að því sem hún er (Smith o.fl., 2009). 

Martin Heidegger byrjaði sinn heimspekiferil sem nemi hjá Husserl en honum fannst 

verk Husserls vera of fræðileg og óhlutstæð. Hann þróaði því fræðin í aðra átt, í átt frá 

yfirnáttúrulegu verkefni yfir í að leggja meiri áherslu á túlkun og tilvist 

fyrbærafræðilegrar heimspeki. Fleiri heimspekingar komu að fyrirbærafræðinni og má 

þar helst nefna Maurice Merleau- Ponty og Jean- Paul Sartre en þeir innleiddu fræðin í 

Frakklandi (Smith o.fl., 2009).  

Rannsókn þessi var greind eftir þremur stigum fyrirbærafræðinnar; fyrsta stigið er 

lýsing (e. Description), annað stigið er samþætting (e. Reduction) og þriðja stigið er 

túlkun (e. Interpretation) (Orbe, 1998).  

Á fyrsta stigi fóru viðtölin fram og voru þau afrituð daginn eftir orð frá orði. Á öðru 

stigi hófst þemagreiningin þar sem öll gögnin voru lesin yfir með opnum huga. Gögnin 

voru svo lesin nokkrum sinnum yfir til að varpa ljósi á orð, frasa og athugasemdir 

rannsakanda sem gætu verið nytsamleg til að svara rannsóknarspurningunni. Kom í ljós 

að mörg þemun voru tengd og var hægt að sameina nokkur þemu undir einu. Á þessu 

stigi var hent út þeim þemum sem virtust ekki skipta heildarmyndina máli. Þau þemu 

sem spruttu upp úr gögnunum voru sex talsins og fengu sinn lit. Heitin á þemunum 

þróuðust með tímanum og urðu endanleg heiti: „Fagleg einangrun“, „Frelsi“, „ Stigveldi 

þrátt fyrir samvinnu“, „Ekki í boði að vera í fýlu“, „Öryggisverðir háloftanna“ og loks 

„Þeir þykjast eiga mann“. Samþættinguna má sjá í viðauka 2.  

Á þriðja stigi voru gögnin túlkuð. Tilgangurinn hér var reyna að komast að merkingu 

og tilgangi frásagnanna sem ekki var auðvelt að sjá í fyrstu skrefum greiningarinnar. 
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Þannig myndaðist ákveðinn rauður þráður í gögnunum. Höfundur passaði upp á að 

reyna að túlka gögnin en ekki einungis að útskýra hvað viðmælendur væru að segja.  

Í næsta kafla munum við kynnast upplifunum þar sem niðurstöður rannsóknarinnar 

verða útskýrðar ítarlega. 
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verða niðurstöðurnar kynntar. Þau megin þemu sem gengið var út frá í 

viðtölunum voru þrjú talsins: „Erfiðleikar og gleði í starfi flugfreyja“, „Tilfinningar og 

útlit“ og „Ímynd og kynferðisleg áreitni“. Þemun sem spruttu upp úr gögnunum eru sex 

talsins; „Fagleg einangrun“, „Frelsi“, „Stigveldi þrátt fyrir samvinnu“, „Ekki í boði að vera 

í fýlu“, „Öryggisverðir háloftanna“ og „Þeir þykjast eiga mann“. Fyrsta þemað snýst um 

þá einangrun sem þær upplifa í starfi. Annað þemað snýst um það frelsi sem fylgir 

starfinu sem lýsir sér í fjölbreytilegum hlutverkum og þægilegu vinnufyrirkomulagi. 

Þriðja þemað snýst um hvað samstarfsfólkið hafi mikil áhrif á líðan í starfi. Fjórða þemað 

snýst um upplifun þeirra á tilfinningalegri vinnu. Fimmta þemað snýst um að starfið sé 

mun erfiðara heldur en ímyndin gefur til kynna og svo loks sjötta þemað sem snýst um 

hve algengt það er að lenda í kynferðislegri áreitni í starfi flugfreyja. 

4.1 Erfiðleikar og gleði í starfi flugfreyja 

4.1.1 Fagleg einangrun 

Vaktir íslenskra flugfreyja eru alla jafna ferns konar; morgunvaktir, síðdegisvaktir, 

næturvaktir og svo kallaðar „standby“ vaktir. Flestir viðmælendurnir voru sammála því 

að það skapi heilmikið álag að reyna að ná góðum svefni og hvíld fyrir hverja vakt. 

Síðdegisvaktirnar eru einna helst skástar en fyrir morgunvaktir þá þarf að passa að fara 

snemma að sofa því þá þarf að vakna um klukkan 05:00 þegar líkaminn er í djúpsvefni. 

Margar töluðu um að „standby“ vaktir væru mjög óþægilegar því þá er viðkomandi til 

vara ef einhver skyldi veikjast og þá veit hann ekki nema með stuttum fyrirvara hvort 

hann eigi að mæta til vinnu. Fyrir næturvaktir þarf að passa að vera nógu vel hvíldur 

daginn fyrir vakt og það getur verið erfitt ef það eru börn á heimilinu og mikið um að 

vera. Það getur því valdið miklu álagi að vera nógu vel sofinn fyrir svona margar 

mismunandi vaktir. Næturflugin eru tiltölulega nýtilkomin, eða um tvö ár síðan. Magneu 

þykir leitt hvað hún sé mikið í burtu frá fjölskyldu sinni og börnum og segir hér frá því 

hvernig það er að koma heim eftir næturvakt:  
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Og svo þá bara kem ég heim og það er bara venjulegur laugardagur hjá 
þeim, þau vilja bara skemmta sér með pabba sínum og mömmu en hvað 
ætlar mamma að gera? Mamma ætlar að sofa. Og það finnst mér svolítið 
leiðinlegt, mér finnst ég vera svona sofandi mamman, mjög oft sko. 

Hér er ákveðinn leiði í rödd Magneu og er eins og að henni finnist hún ekki sinna 

móðurhlutverkinu eins vel og hún kysi að gera. Upplifun Magneu endurspeglar rannsókn 

Ballard o.fl. (2006) um að flugfreyjur sem væru mæður ættu erfiðara með að sinna því 

hlutverki heldur en aðrar konur á vinnumarkaðnum. Þessi ummæli Magneu gefa til 

kynna að henni finnist hún bregðast fjölskyldu sinni með því að vera ekki nógu mikið til 

staðar. 

Margar töluðu um að þessi vaktavinna væri ólík öðrum vaktavinnum að því leytinu til 

að flugtak og lending væri mjög erfið fyrir líkamann sem og tímamismunurinn. Þetta 

getur haft mjög slæm áhrif á líkamsklukkuna og þó að þær séu að vinna þrjár 

morgunvaktir í röð, þá getur það verið miklu meira álag á líkamann heldur en til dæmis 

hefðbundin skrifstofuvinna. Birna komst skemmtilega að orði:  

Það er helst þetta líkamsklukkurokk sem að getur stundum verið alveg 
ægilega þreytandi. Og þetta er ekkert fyrir alla, þú veist, maðurinn minn 
hann er til dæmis svona reglu, vaknar tíu mínútur í sjö, borðar sama 
morgunmatinn og svo er ég svona eins og einhver geimvera við hliðina á 
honum.  

Þessi lýsing Birnu segir ýmislegt um hvernig persónuleika fólk þarf að hafa sem sækist 

í starfið þar sem sveigjanleiki virðist skipta miklu máli. Starfið er greinilega ekki fyrir alla 

og er mikilvægt að ná góðri hvíld fyrir og eftir hverja vakt. Það kom sterklega fram að 

það mætti bæta aðgengið fyrir þær inni í vélunum þannig að þær gætu hvílt sig betur og 

finnst Rakel það mjög mikilvægt: 

Maður er kannski alveg hress í næturfluginu, svo fer að líða illa á mann um 
morguninn, þá mætti alveg bæta það að við gætum reynt að leggja okkur 
meira … í 20 mínútur eða hálftíma eða eitthvað … Bara okkar sæti eru bara 
svona sko, það er ekkert hægt að hvílast neitt í þeim sko. 

Af ummælum Rakelar að dæma þá finnst henni næturflugin taka vel á og er hún 

óhress með lélega aðstöðu til hvíldar. Hér virðist hún upplifa ákveðinn skort á 

fullnægjandi aðföngum í starfi sem hún er ekki ánægð með. Magnea og Dagný tala á 

svipuðum nótum og finnst þeim erfitt að hafa enga kaffistofu, áreitið sé mjög mikið og 
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fá þær sjaldan tíma einar. Upplifun Dagnýar er sú að vinnuveitandi hennar heyri ekki 

nógu vel í vangaveltum og áhyggjum starfsfólks síns. Þykir henni það mjög leitt: 

Þetta er svolítið við og þið, og við erum samt framlínan … Og það var til 
skamms tíma inni á lokuðum vef svona, eins og spurt og svarað, sem að ég 
leit á sem kaffistofu því að ég gat varpað fram pælingum sem aðrir 
vinnufélagar svöruðu eða mínir yfirmenn. Það er búið að taka það út. Það er 
mjög sérstakt árið 2015 að ég hafi ekki þennan spjallvettvang af því að … 
(Þetta) eykur bara líkurnar á að hlutirnir ekki leysist … Það vantar þessa 
tengingu. 

Hér má greina vonbrigði Dagnýar þar sem hún virðist upplifa sig svolítið í lausu lofti 

og máttvana gagnvart æðri stjórnvöldum flugfélagsins. Það mætti því álykta að það ríki 

ákveðin fagleg einangrun vegna ófullnægjandi aðfanga þar sem vantar upp á ákveðinn 

stuðning. Þó svo að ákveðnir vankantar fylgi starfsumhverfinu þá virðast þær samt sem 

áður ekki vilja sleppa starfinu og hefur Tinna þetta um málið að segja: 

Stundum er maður bara ógeðslega fokking þreyttur ef ég á bara að segja 
eins og er og manni líður bara ömurlega stundum. Ég held ég sé búin að 
kasta upp svona hátt upp í sjö, átta sinnum bara á þessum mánuðum … en 
það er ekkert sem verður til þess að mig langi að hætta, þetta er bara þannig 
og í næsta flugi þá verð ég bara betur úthvíld skilurðu. 

Þessi ummæli Tinnu gefa til kynna að starfið sé það eftirsóknarvert að þær láta ekki 

veikindi draga úr sínum starfsframa. Flugfreyjur virðist því vera harðduglegar og það 

þarf eitthvað mikið að gerast til að draga úr þeirra baráttuvilja.  

Það gera sér ekki allir grein fyrir því hvað það er mikið álag á bæði líkama og sál að 

vinna í háloftunum. Það mátti greina ákveðna óánægju vegna ófullnægjandi aðfanga í 

starfi sem lýsir sér í plássleysi og lítillar tengingar á milli deilda. Þetta gefur til kynna að 

þær upplifi ákveðna einangrun frá fyrirtækinu. Viðmælendur voru alvarlegir þegar þeir 

ræddu þessi málefni og mátti skynja að þeirra raddir fái ekki að heyrast nægilega oft. 

Flugfreyjur virðast samt vera baráttukonur sem gefast ekki upp sama á hvað reynir og 

líður þeim alla jafna vel í vinnunni. En hvað ætli það sé sem að gerir starfið svona 

eftirsóknarvert og heldur flugfreyjum í starfi? 

4.1.2 Frelsi 

Það gefur viðmælendum mikla gleði að þjónusta fólk og að finna þakklæti frá því þegar 

það stígur frá borði. Rétt eins og Williams (2003) fjallar um í sinni rannsókn þá voru 



 

33 

margir viðmælendur þessarar rannsóknar sem tala um hve gaman það sé að ná að 

gleðja farþega sem koma um borð í vondu skapi. Þá verður það skemmtileg áskorun að 

ná að koma þeim í gott skap þannig að þeir fari sáttir frá borði.  

Þó svo að flugfreyjur séu mikið í burtu frá fjölskyldum sínum líkt og upplifun Magneu 

gaf til kynna þá finnst mörgum samt sem áður ákveðið frelsi liggja í því að geta farið í 

burtu frá öllum áhyggjum á jörðu niðri sérstaklega þegar þær fara til Ameríku. Birna 

hafði þetta um málið að segja: 

Mér finnst þetta ógeðslega þægilegt, þetta er svona „me time“ svolítið og þú 
venst því svolítið líka. Það er ótrúlega nice að fara bara með töskuna og segja 
bara „Bless, díla þú við þetta næstu tvo daga“ og hafa engar áhyggjur af 
þessu … Og ef eitthvað kemur upp heima, ef einhver fær gubbupest eða 
eitthvað þá er það ekki minn bömmer. 

Það er mikil ákveðni í tóninum sem Birna notar og kann hún vel að meta þann frítíma 

sem hún fær í Ameríku. Þessi orð hennar lýsa frelsistilfinningu flugfreyja mjög vel, það 

að fara aðeins í burtu frá hefðbundnu heimilislífi finnst þeim mjög gefandi. Magneu 

finnst það hafa í för með sér bæði kosti og galla að vera „algjörlega köttaður út frá 

heiminum“ á meðan þær eru í flugi. Hún hefur til að mynda misst af mikilvægum 

símtölum en aftur á móti þá finnst henni gott að geta klárað vinnuna sína algjörlega 

einbeitt og þurfa ekki að hafa neinar áhyggjur af heimilinu. Einnig finnst henni mjög 

þægilegt að þurfa aldrei að taka vinnuna með sér heim. Margar komu inn á það hve 

fljótur vinnudagurinn væri að líða. Þær hafa í raun ekki tíma til að láta sér leiðast þar 

sem þetta er svo mikil akkorðsvinna. Sunnu finnst akkorðsvinnan mjög gefandi:  

Þetta er í rauninni alltaf eins það er bara alltaf mismunandi fólk. Þú kemur 
og gerir þetta, lýkur þessu, svo er boarding, svo gerirðu svona, ferðu með 
þjónustuna, svo ferðu með duty free … þetta er allt einhvern vegin í hólfum 
og þetta líður alltaf svo hratt … allt í einu er klukkan bara orðin 4. Mér finnst 
alltaf skemmtilegt bara í vinnunni, þú veist, það veitir mér gleði. 

Það er ákveðinn glampi í augum Sunnu þegar hún talar um þessa akkorðsvinnu. Það 

að vera á fleygiferð virðist veita flugfreyjum mikla gleði. Einnig finnst Sunnu oft svo 

mikið að gera að hún hefur varla tíma til að borða og þarf því að borða á hlaupum. Í 

þessu samhengi er vert að skoða upplifun Rakelar þegar hún ber flugfreyjustarfið saman 

við önnur störf sem hún hefur unnið. Hún vann eitt sinn á leikskóla og leið henni ekki 

sérlega vel í því starfi meðal annars vegna þess að henni fannst hún oft vera lokuð inni á 
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leikskólanum þegar hún þurfti að borða hádegismat með börnunum. Hér má sjá að 

Rakel upplifir sig meira lokaða inni á leikskóla heldur en í flugvél þar sem þær hafa oft 

ekki tíma til að borða í rólegheitunum vegna álags. Þetta segir mikið um það hvernig 

flugfreyjur upplifa frelsi í gegnum starf sitt. Einnig finnst þeim vaktavinnan bjóða upp á 

mikið frelsi, að eiga frí í miðri viku og þurfa aldrei að upplifa einhverja leiðinlega 

mánudaga. Selma upplifir starfið ekki endilega sem starf:  

Ég horfi eiginlega ekki á þetta sem starf, meira svona lífstíl … ég segi aldrei 
að ég sé að fara í vinnuna, ég segi alltaf að ég sé að fara í flug. Þetta er 
svolítið fyndið, þetta er eiginlega það sem flugfreyjur segja, „Ég er að fara í 
flug, ég er ekki að fara í vinnuna“.  

Hún virðist ekki tengja starfið endilega við hefðbundið starf úti á vinnumarkaði heldur 

frekar við ákveðinn lífsstíl og lífsreynslu. Þessi ummæli Selmu gefa til kynna að starf 

flugfreyja skeri sig mjög úr frá öðrum atvinnugreinum. Selma er mjög ánægð með 

þennan starfsvettvang og veitir hann henni mikla gleði. 

Viðmælendur tala um að vinnuveitendur sínir hugsi alla jafna vel um starfsfólk sitt og 

ef að eitthvað kemur upp á heima fyrir og viðkomandi líður mjög illa fyrir vakt þá á hann 

að hringja inn og segjast ekki vera „Fit to fly“. Þetta er hugtak sem er viðurkennt innan 

stéttarinnar, þær eiga ekki að mæta til vinnu ef eitthvað er að, vegna þess að þá eru þær 

að taka erfiðleika með sér í vinnuna sem getur leitt til þess að viðkomandi veiti ekki 

góða þjónustu. Ólíkt því sem kom fram í rannsókn Williams (2003) þá tala viðmælendur 

þessarar rannsóknar um að vinnuveitendur standi frekar með sér heldur en farþeganum 

ef að einhverjir erfiðleikar koma upp á. Einnig ef erfitt atvik um borð á sér stað sem 

hefur áhrif á andlega heilsu flugfreyjunnar þá fær hún alltaf góðan stuðning frá 

fyrirtækinu svo sem áfallahjálp eða sálfræðing. Hér virðist því stuðningur og réttlæti 

vinnuveitenda eiga sér stað. 

Allir viðmælendurnir gáfu til kynna að starfið væri bæði skemmtilegt og gefandi og að 

það hefði mun fleiri kosti heldur en galla. Það er fjölbreytilegt að því leytinu til að það er 

enginn dagur eins, þær eru alltaf með mismunandi farþegasamsetningar og þær eru 

alltaf að vinna með mismunandi samstarfsfólki. Þær eru einnig að sinna mjög mörgum 

hlutverkum á sama deginum ef marka má orð Stefaníu:  

Þú … þarft stundum að vera hjúkka og læknir og sálfræðingur og hérna, 
þjónn og allt á sömu mínútunni, þú þarft að díla við alls konar sem að þú 
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myndir kannski ekki þurfa að díla við bara inni í búð eða veitingastað eða 
þess háttar … mér finnst það ekkert mál, annars væri ég ekki þarna.  

Þessi lýsing svipar svolítið til orða Sunnu um akkorðsvinnuna. Stefaníu finnst mjög 

gefandi að sinna mörgum hlutverkum í einu. Þetta gefur ákveðnar vísbendingar um að 

ofhleðsla hlutverka hafi jákvæð áhrif á viðmælendur líkt og kom fram í rannsókn Kim og 

Back frá 2012. Hins vegar talar Dagný um að á seinustu sjö til átta árum þá hefur álagið 

aukist gríðarlega vegna niðurskurðarins í fluggeiranum. Henni finnst þetta erfitt því 

kröfurnar til þeirra eru oft ekki í samræmi við aðföngin, tímann né fjölda þeirra á hverri 

vakt: 

Þannig að maður upplifir stundum að maður hafi ekki gert nóg. Og það fer 
pínu orka í það hjá manni að telja sjálfum sér trú um að það sé, að maður 
hafi samt gert nóg … Skilurðu, breyturnar eru of margar miðað við hvað ég á 
að gera miðað við útkomunnar sem er krafist af mér. Þannig að suma daga 
hugsar maður „Bíddu, hvar átti þetta að ganga upp?“ 

Hér má aftur greina ákveðna uppjöf í bæði ummælum og rödd Dagnýjar. Hún upplifir 

ákveðin vonbrigði vegna ófullnægjandi aðfanga og virðist hún upplifa ofhleðslu 

hlutverka á neikvæðan hátt, ólíkt Stefaníu og Sunnu. Henni finnst eins og að fyrirtækið 

skilji ekki alvarleika málsins. Hér má því aftur greina ákveðið máttleysi gagnvart 

vinnuveitendum. 

Öllum viðmælendunum finnst starfið mjög gefandi og skemmtilegt. Þó svo að starfið 

sé krefjandi og erfitt þá kunna þær að meta þann tíma sem þær fá að vera einar, í burtu 

frá öllum vandamálum á jörðu niðri. Þær verða háðar því að eiga svolítinn tíma út af 

fyrir sig sjálfar þegar þær fara til Ameríku og er þetta í raun gulrótin í starfinu. Einnig 

upplifa þær sig frjálsari í háloftunum heldur en í annari vinnu á jörðu niðri þó þær séu í 

þröngu og loftlitlu rými. Þær venjast vinnufyrirkomulaginu og njóta þess að fá frí í miðri 

viku þegar aðrir eru í vinnu. Þær upplifa bæði stuðning og réttlæti vinnuveitanda þar 

sem afstaðan er ávallt tekin með starfsfólkinu. Oftast nær fá þær mikla gleði út úr því að 

fara í hin ýmsu hlutverk og takast þannig á við þær áskoranir sem hver vakt bíður þeim. 

Þessir þættir gera starf flugfreyja eftirsóknarvert og þess vegna vilja þær halda starfi 

sínu áfram. Hins vegar mátti greina ákveðin vonbrigði vegna ófullnægjandi aðfanga og 

ofhleðslu hlutverka, upplifa þær sig því svolítið máttvana gagnvart vinnuveitendum. Í 

næsta kafla verður fjallað um hvernig þær upplifa að vinna með ólíku samstarfsfólki.  
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4.1.3 Stigveldi þrátt fyrir samvinnu 

Allir viðmælendurnir töluðu um hvað mikið er af skemmtilegu fólki sem velur sér 

þennan starfsvettvang og að gott samstarfsfólk gerir vinnudaginn miklu auðveldari. 

Mikið er lagt upp úr samvinnu og samskiptum allra í áhöfninni, ef til að mynda einhver 

lendir á farþega sem er virkilega erfiður og það gengur erfiðlega að eiga við hann þá er 

vaninn að skipta um flugfreyju og þannig hjálpast þær að. Júlía útskýrir hér muninn á 

flugfreyjustarfinu og öðrum störfum sem hún hefur unnið: 

Eins og núna þá tók ég mér pásu í þrjú ár … og byrjaði aftur í sumar, ég … fór 
í sex mismunandi vinnur og ástæðan fyrir því að ég var alltaf að skipta svona 
um vinnur það var samstarfsfólkið … þannig að allar vinnurnar sem ég var í í 
millitíðinni þú veist fín vinna … en ef þú ert ekki með skemmtilegu fólki þá 
getur sko skemmtilegasta vinnan þín verið leiðinlegasta í heimi.  

Þessi ummæli Júlíu sýna vel hve háðar flugfreyjur verða starfinu og þar virðist 

samstarfsfólkið spila mikilvægu hlutverki. Á þessu þriggja ára tímabili virðist sem svo að 

Júlía hafi verið að leita að þessari sælutilfinningu sem hún upplifði í gegnum 

flugfreyjustarfið en fann hana hvergi fyrr en hún byrjaði aftur sem flugfreyja. Það gefur 

til kynna að það sé ákveðin áskorun að skipta um starfsvettvang ef viðkomandi líður vel í 

starfi flugfreyja. Kolbrún er mjög fegin samvinnunni sem lögð er svo mikil áhersla á:  

Ég get alveg átt tímabil þar sem maður svona labbar inn í eldhús og svona 
„úff ég man ekkert hvað ég ætlaði að ná í, ég man ekkert hvað þessir 15 sem 
stoppuðu mig á leiðinni voru að spurja um“ og maður þarf stundum bara 
svona að anda inn og út og bara „Heyrðu við erum hérna öll saman í þessu, 
við tæklum þetta bara“ og mér finnst það einmitt skipta mestu máli að 
maður veit að maður getur treyst á samstarfsfélaga sína og að þeir standa 
með þér hvað sem kemur upp á. 

Hér má sjá að Kolbrún upplifir oft ákveðna streitu í vinnunni, en hún er þakklát fyrir 

að lögð er mikil áhersla á samvinnu og samskipti allra svo að allt gangi smurt fyrir sig. 

Einnig tala margar um það hve þægilegt það sé að vinna ekki alltaf með sama fólkinu. 

Stundum líða margir mánuðir á milli þess að fólk vinni aftur saman og sögðust þær 

þannig síður fá leið á samstarfsfólki sínu. Þetta fyrirkomulag hefur því mikla kosti en 

einnig ókosti og finnst Láru erfitt að ná tengingu við samstarfsfólk sitt vegna þess hve 

sjaldan hún hittir sama fólkið: 
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Félagslegi parturinn er stundum svolítið svona, maður er svolítið týndur, og 
þetta að eiga vinnufélaga sem þú hittir á hverjum einasta degi sem að vita 
allt um þig það er ekki í þessu starfi. Þú ert að svara sömu spurningunum 
nánast upp á hvern einasta dag … og þú ert allt í einu farin að deila 
einhverju, þú veist maður er bara „Nei þetta er ekki alveg málið“.  

Af orðum Láru má greina álag sem felst í því að þurfa alltaf að vera kynnast nýju 

samstarfsfólki. Hún virðist eiga erfitt með að mynda félagsleg tengsl og virðist hún sakna 

þess að getað ekki átt eðlilegar samræður við vinnufélaga án þess að þurfa alltaf að 

kynna sig. Hér má skynja ákveðna langþreytu á vinnufyrirkomulaginu og upplifir hún 

ákveðna einangrun frá samstarfsfólki. Ef litið er til rannsóknar Chen og Kao (2012) þá 

kom í ljós að ófullnægjandi aðföng í vinnu spáðu mest fyrir um einangrun frá 

samstarfsfólki sem leiddi til lélegra afkasta. Eins og fram hefur komið þá finnst 

flugfreyjum þessarar rannsóknar aðföngunum ábótavant sem að leiðir í tilfelli Láru til 

upplifunar á einangrun frá samstarfsfólki.  

Það eru því greinilega bæði kostir og gallar sem fylgja því að vinna með mismunandi 

fólki. Þó svo að samvinnan virðist skipta miklu máli í starfi flugfreyja þá vilja Sunna, 

Tinna og Birna meina að það eymi enn að ákveðnu stigveldi í geiranum. Sunna talar um 

að flugstjórinn væri settur í ákveðna guðatölu innan áhafnarinnar. Í því samhengi segir 

hún frá einni óskrifaðri reglu varðandi starfsmanna rútuna en venjan er að flugmennirnir 

sitji fremst í rútunni en flugfreyjurnar aftast. Segir hún jafnframt að nýliðar hafi stundum 

verið reknir aftur í ef þeir setjast í fremstu sætin. Sunna er mjög hneyksluð á þessu og 

hún tekur þetta inn á sig en hún segir samt sem áður að þetta sé á undanhaldi. 

Stigveldið fer einnig í taugarnar á Tinnu og þegar hún var spurð hvað kom henni helst á 

óvart við starfið þegar hún var nýbyrjuð svarar hún: 

Samskipti við flugmenn kom mér dálítið á óvart. Mér finnst dálítið, ég ætla 
ekki að nota orðið kven- svona fyrirlitning en þetta er svona dálítið 
gamaldags hugsunarháttur sem á sér stað þarna og ég sem mikill femínisti 
þá höndla ég það ekki alveg, og svona ákveðin meðvirkni frá eldri freyjunum 
gagnvart þessu viðmóti kemur mér rosalega á óvart … þeir eru alls ekki 
dónalegir, það er ekki það sko, en það er svona eitthvað „Já já, þú bara 
reddar þessu“… það hefur verið talað við mig eins og ég sé hundur og ég tek 
ekki þátt í því. 

Tinnu finnst þetta mjög undarlegt vegna þess að þeim er kennt að vinna öll sem ein 

heild og þess vegna á svona stigveldi ekki að viðgangast. Tinna er harðákveðin og virðist 

standa fast á sínum skoðunum. Þegar litið er til Hochschild (1983) þá talar hún um að 
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konur frekar en karlar upplifi oft tilfinningalega vinnu sem áþján þar sem þær ofnota oft 

hina fölsku sjálfsmynd. Samkvæmt Hochschild (1983) þá gæti slík hegðun leitt til 

meðvirkni vegna þess að viðkomandi fer að hafa of miklar áhyggjur af þörfum annara. 

Hér virðist Tinna verða oft vitni af slíkri hegðun frá eldri flugfreyjum í garð flugmanna. 

Birna talar um að það eymi enn af stigveldinu en sem betur fer þá hefur þetta farið 

minnkandi með árunum. 

Gott samstarfsfólk veitir flugfreyjunum mikla gleði og samvinnan skiptir máli. Skiptar 

skoðanir voru á því hversu gott það er að vinna alltaf með ólíku fólki, flestum fannst það 

vera mikill kostur enda eru flestir sem sækjast í þetta starf opnir og jákvæðir 

persónuleikar. Það að vinna með ólíku samstarfsfólki virðist því hafa jákvæð áhrif á 

flesta viðmælendur en þó ekki alla eins og Lára lýsir. Þó svo að samvinnan sé ríkjandi þá 

eymir samt sem áður af ákveðnu stigveldi sem viðmælendum finnst mjög óþægilegt. Í 

næsta kafla verður fjallað um hvernig flugfreyjum gangi að vera alltaf glaðværar, 

brosandi og fínar í vinnunni jafnvel þó þeim líði ekki vel. 

4.2 Tilfinningar og útlit 

4.2.1 Ekki í boði að vera í fýlu 

Þegar flugfreyjur mæta til vinnu þá skilja þær öll sín vandamál eftir á jörðu niðri því þær 

eiga ekki að taka erfiðleika með sér í vinnuna. Nokkrar töluðu um að þetta væri eins og 

að vera á leiksviði; þær fara í búninginn, setja á sig vinnuskartið, vinnufarðann og 

vinnuhárgreiðsluna og brosið kæmi þá í rauninni með karakternum. Ef einhver leiðindi 

verða á vaktinni þá þvo þær leiðindin í burtu um leið og þær setja búninginn sinn í þvott.  

Rakel talaði um mikla erfiðleika sem hún þurfti að ganga í gegnum í sínu persónulega 

lífi en samt sem áður mætti hún alltaf til vinnu: „En ég náði samt alltaf að fara í 

hlutverkið þegar ég fór í vinnuna, þú veist það bara gerði ég, líka af því að þú þurftir ekki 

að gera það alla daga vikunnar, skilurðu“. Þannig að Rakel finnst vaktavinnan vera 

þægileg að því leytinu til að hún þarf ekkert að fara í hlutverkið á hverjum einasta degi 

fimm daga vikunnar. Stefanía talaði á svipuðum nótum og finnst oft erfitt að brosa 

þegar henni líður illa, hún segir hinsvegar það ekki vera í boði að vera í fýlu í vinnunni. Ef 

henni líður það illa þá mætir hún ekki til vinnu. 
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Þær töluðu margar um að farþegarnir horfi mikið á þær þegar þær eru að sinna 

störfum sínum og þess vegna upplifa þær sig oft eins og á sviði. Magnea hafði þetta um 

málið að segja:  

Ég er ótrúlega meðvituð um að það eru allir að horfa á mig jafnvel þó það 
séu ekki allir að horfa á mig, ég bara hugsa að það eru allir að horfa á mig 
þannig að ég þarf að haga mér samkvæmt því, eins og maður sé bara með 
180 paparazzi ljósmyndara. 

Þessi lýsing Magneu gefur til kynna að þær upplifi sig svolítið eins og Hollywood 

stjörnur sem fólk dáist að og þráir að komast í kynni við. Magneu finnst þetta þreytandi 

því áreitið er oft mikið og þegar hún er að sinna mikilvægu öryggisatriði þá forðast hún 

að líta í augun á fólki því allir reyna að ná tali á henni. Þegar Magnea var spurð hvernig 

henni liði að vera í vinnu þar sem hún væri alltaf í karakter þá sagði hún að þetta væri 

upp og niður:  

Það er jákvætt á þann máta að … ef einhver er að klaga þig, þá er hann 
ekkert að klaga þig persónulega, hann er að klaga flugfreyjuna eða hann er 
að klaga flugfélagið … sko ef þú vinnur í banka þá væri gjörsamlega verið að 
klaga þig … þá ertu kannski einhvern vegin meira þú ... af því að þá er alltaf 
þitt mannorð, þín persóna á bakvið, það er ekkert eitthvað sem að ég óttast 
mjög mikið í minni vinnu sko. Þannig að það er ákveðið öryggi sko. 

Hér gefur Magnea til kynna að hún sé ekki beint hún sjálf í vinnunni. Það veitir henni 

ákveðna öryggistilfinningu að geta bara hoppað í búning og farið í hlutverk því ef hún 

lendir í einhverjum erfiðum farþega þá veit hún alltaf að hún getur þvegið búninginn og 

þá eru allar áhyggjur horfnar. Selma kemur einnig inn á atvik þar sem hún áttaði sig á því 

að hún var ekki hún sjálf. Þá hafði hún keypt sér demantseyrnalokka til að nota í 

vinnunni því henni fannst þeir passa vel við starfsheitið. Eftir að hún var búin að nota þá 

í einn dag þá áttaði hún sig á því að svona eyrnalokkar færu alls ekki hennar persónu og 

upplifði hún sig ekki sem sig sjálfa þann daginn. Þessar lýsingar viðmælenda sýna að það 

að fara í hlutverk huggulegu flugfreyjunnar er stór partur af þeirra starfi og eru þær því 

mjög meðvitaðar um útlit sitt og framkomu. Selmu finnst einnig þreytandi að gefa 

endalaust af sér við kúnnana vegna þess að það eru alltaf allir að horfa á hana:  

Þú getur ekki klórað þér í rassinum sko, hvað sem maður gerir sko, það eru 
allir bara „Hvað er hún að gera?“ Það er fylgst með hverju einasta sem 
maður gerir og það getur verið svaka þreytandi af því að maður þarf alltaf að 
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pæla í því hvernig maður er, maður getur ekki verið bara eitthvað 
ógeðslegur af því að þú ert fyrir framan alla. 

Selma er hætt að kippa sér upp við athyglina því hún veit að þetta fylgir bara starfinu. 

Viðmælendunum finnst þetta yfir höfuð ekki vera neitt mál, þær fara bara í búninginn, 

gíra sig upp í hlutverkið og láta sýninguna ganga upp. 

Þegar viðmælendur eru með erfiðan farþega þá finnst þeim mestu máli skipta að 

sýna viðkomandi virðingu, traust og skilning. Þær tala margar um aðferð sem kallast „Kill 

them with kindness“ sem snýst um að vera vingjarnlegur við viðskiptavininn þegar hann 

er ósáttur og láta hann ekki sjá að hans vanlíðan hafi áhrif. Samt þarf að hafa bein í 

nefinu til að tækla mjög erfiða einstaklinga og á alls ekki að láta vaða yfir sig. Tinnu 

finnst ekkert að því að „urra á móti“: „Mér finnst alveg líka bara allt í lagi að gera það, 

farþeginn hefur ekkert alltaf rétt fyrir sér, sérstaklega þegar kemur að öryggisþáttum þá 

hefur hann bara engan vegin rétt fyrir sér“. Þessi ummæli Tinnu sýna sterkan og ákveðin 

persónuleika sem lætur fólk ekki vaða yfir sig. Ef að ekkert gengur þá leita þær til 

samstarfsaðila eins og áður hefur komið fram. Ef að vandamálið er stórt þá eru oft 

haldnir fundir daginn eftir flugið til að útkljá málið. Þeim finnst mikilvægt að gera sér 

grein fyrir því að ef viðskiptavinurinn er óánægður þá er það ekki vegna þeirra sem 

persóna heldur er það frekar fyrirtækið eða persónuleg vanlíðan viðskiptavinarins. Það 

er ekkert annað í stöðunni hjá þeim en að brosa og tækla málin á staðnum eða eins og 

Lára segir: „Þú ert ekkert að fara að loka þig inni í einhverju herbergi eða segja þeim að 

fara eitthvað annað“. Viðmælendunum finnst erfiðir farþegar alltaf hafa einhver áhrif á 

þeirra líðan. Hins vegar hafa þær tamið sér það að leysa öll vandamál strax. Þeim gengur 

vel að stjórna tilfinningum sínum og finnst þeim þetta vera hluti af þeirra starfi. Margar 

líta á það sem ákveðna áskorun að þurfa að kljást við erfið mál með bros á vör og þegar 

þær ná að yfirstíga áskorunina þá verða þær ánægðar með daginn. Það er svo ekki fyrr 

en þær koma heim að þær finna hversu erfið vaktin var og þá finna þær oft fyrir álaginu 

bæði andlega og líkamlega. 

Það eru ákveðnar kröfur gerðar til íslenskra flugfreyja er varðar útlit þeirra í vinnunni. 

Fyrst og fremst þurfa þær að vera snyrtilegar til fara, vera í hreinum búningum og 

nýpússuðum hælaskóm. Þær eiga að vera með uppsett hárið, naglalakkaðar, passlega 

málaðar, ekki bera of áberandi skartgripi, ekki vera með sýnileg húðflúr eða vera með 

göt nema í eyrunum. Hjá öðru flugfélaginu hafa þær val um að klæðast einkennisbuxum, 
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hjá hinu flugfélaginu er það ekki í boði, einungis pils og kjóll. Það voru skiptar skoðanir 

hjá viðmælendunum á þessum útlitskröfum en flestar skildu þær þessar kröfur mjög vel 

vegna þess að flugfreyjur eru andlit fyrirtækisins og verða því að líta fagmannlega út til 

að vinna sér inn traust hjá viðskiptavinunum. Lára hafði þetta um málið að segja: 

Þetta hefur að gera með … hvaða traust þú berð til manneskjunnar sem er 
að afgreiða þig. Ef það kemur (einhver) á veitingastað sem er með skítugar 
neglur, hárið einhvern vegin, í skítugum fötum jafnvel ekki samstæðum 
skilurðu sokkum … þú berð ekkert gífurlega mikið traust til svona manneskju. 
Svo aftur á móti ertu komin í júníform sem er með einhvern ákveðin lit sem 
er svolítið traustvekjandi og þú sérð að manneskjan er vel til höfð. 

Þannig að Lára vill meina að útlitskröfurnar hafa mikið með öryggi og hollustu 

farþega að gera. Henni finnst leiðinlegt að oft skuli vera gert grín af þessum kröfum í 

fjölmiðlum. Stefanía talar á svipuðum nótum og segir að þetta séu bara vinnufötin sín 

rétt eins og þegar læknir fer í slopp, hún setur sig bara í ákveðið hlutverk. Þetta hefur 

með ímynd fyrirtækisins að gera og það að vera huggulegur til fara veitir farþegum betri 

upplifun. Selma er sammála og hefur hún mikið haft hugann við húðflúr og hvort leyfa 

ætti sjáanleg húðflúr flugfreyja: 

Ég var bara að pæla svona sjálf, hvað ef við myndum leyfa tattoo, ef það 
væri bara einhver falleg rós eða eitthvað. En það er svo huglægt. Er þá í lagi 
að vera bara með Liverpool merkið hérna? Mér finnst það alveg viðbjóðslegt 
sko, þannig að ég skil alveg að það þurfi að vera reglur, annað hvort er það 
tattoo eða ekki. 

Selma skilur kröfurnar mjög vel því þetta tengist allt saman ímyndinni. Tinna skilur vel 

útlitskröfurnar en henni hefur stundum blöskrað og þegar hún var spurð hvernig væri að 

vera í vinnu þar sem svona kröfur væru gerðar svarar hún: 

Dálítið brenglað ef maður hugsar út í það, ég hef oft verið að pæla í því af 
hverju í andskotanum við erum með hatt … Þú veist, ég er 1.85 á hæð, af 
hverju í freaking andskotanum þarf ég að vera á hælum, og að bæta hatti 
ofan á það? … En það er dálítið fyndið … að maður er bara allt í einu alltaf 
með gloss í vasanum … þú bara tekur glossið … og maður bara svona „Hvað 
er ég að gera?“  

Tinnu finnst hún verða svolítið heilaþvegin í starfinu þegar kemur að útlitskröfunum, 

henni finnst kröfurnar hálf hlægilegar og þær fara í taugarnar á henni. Kolbrún talar 

svipuðu máli og Tinna en telur að framfarir hafi átt sér stað hjá flugfélögum um heim 

allan:  
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Mér finnst alltaf svolítið kjánalegt þegar gerðar eru mismunandi útlitskröfur 
til fólks út frá kyni og ég er femínisti og mér finnst skrítið að það sé ætlast til 
að við séum í hælaskóm og sokkabuxum en að karlmenn mega vera í buxum 
og annað slíkt. En það hefur alveg verið að breytast mikið bæði bara frá því 
að flugfreyjur … áttu að vera ógiftar, undir þrítugu og svona þungar og 
eitthvað, hérna 1960 og fram til núna.   

Kolbrúnu finnst útlit þeirra vera mikið markaðstæki, hvernig ímynd fyrirtækið vill gefa 

út á við. Hún segir einnig að þetta sé hluti af starfinu og ef maður ætlar að láta þetta 

fara of mikið í taugarnar á sér þá ætti maður að finna sér annan starfsvettvang. Magnea 

skilur bæði sjónarmið, henni finnst að það megi stundum slaka á þessum kröfum gegn 

því að þær lofi að vera snyrtilegar til fara á móti. Hún heldur svo áfram og talar um að 

þetta tengist bara allt hlutverkinu sem þær leika í vinnunni:  

En ég hugsa bara alltaf, eins og ég hef sagt svo oft, þetta er bara leikrit … 
fullt af vinkonum mínum eru leikkonur, og þær mega ekkert hafa skoðun á 
því hvernig karakterinn þeirra er, þær bara fara í þennan búning sem þeim er 
úthlutað og ég bara fer svolítið í það. 

Þetta tengist því allt hlutverkinu sem þær leika í vinnunni og þær eru ekkert að kippa 

sér of mikið upp við það, þetta fylgir bara starfinu. 

Viðmælendurnir upplifa sig því oft á tíðum á leiksviði í vinnunni og koma sér í 

hlutverk flugfreyjunnar um leið og þær klæða sig í búninginn. Ef þær lenda í erfiðum 

aðstæðum þá láta þær það ekki á sig fá og þvo búninginn með öllum erfiðleikunum 

þegar heim er komið. Um leið og þær klæða sig í búninginn þá er ekki í boði að vera í 

fýlu eða að láta sér líða illa, ef þeim líður illa þá eiga þær ekki að mæta til vinnu. Það 

getur verið erfitt að vera í þessu hlutverki vegna þess að allir eru að horfa á þær og 

fylgjast með þeim en að sama skapi er ágætt að geta falið sig á bak við ákveðna grímu ef 

einhver farþegi er óánægður. Ef erfiðleikar koma upp í vinnunni þá eru þeir tæklaðir 

undir eins og finnst þeim gaman að takast þannig á við áskoranir sem starfið bíður þeim. 

Tilfinningaleg vinna virðist ekki hafa afgerandi neikvæð áhrif á þeirra líðan í starfi þó 

svo að erfiðir farþegar taki alltaf á taugarnar. Þær reyna að setja sig í spor farþeganna og 

sýna þeim virðingu og traust. Gefur þetta því ákveðnar vísbendingar um að þær séu að 

nýta sér djúpleiklist í stað yfirborðs. Skiptar skoðanir voru á útlitskröfunum en flestar 

skilja þær kröfurnar mjög vel vegna þess að þær eru andlit fyrirtækisins. Útlitskröfurnar 

eru því stór partur af hlutverkinu sem þær leika í vinnunni og ef þeim líkar ekki við 
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hlutverkið þá ættu þær ekki að vinna þessa vinnu. Það er ákveðin ímyndasköpun sem á 

sér stað með því hvernig þær eru klæddar í vinnunni en hvernig ætli viðmælendur 

upplifi ímynd sína sem flugfreyja? 

4.3 Ímynd og kynferðisleg áreitni 

4.3.1 Öryggisverðir háloftanna 

Það mikilvægasta sem flugfreyjur læra á undirbúningsnámskeiði fyrir starfið er hvernig 

eigi að gæta að öryggi um borð og hvernig eigi að bregðast við ef einhver veikist. Þeirra 

mikilvægasta hlutverk er því að vera öryggisverðir, hins vegar sjá og skilja farþegar það 

ekki alltaf. Mörgum viðmælendunum finnst ríkja ákveðnar ranghugmyndir um starfið, 

almenningur heldur oft að starfið sé mikill glamúr og skilur ekki hvað vinnan getur verið 

erfið. Viðmælendum finnst að flest fólk hafi skoðanir á starfi flugfreyja og talar Kolbrún 

um að fólk sé alltaf að spyrja sig hvort þetta sé ekki alveg æðislegt starf: 

Þegar maður segir „já ég er flugfreyja“ þá kemur alltaf svona: „Já, er það ekki 
alveg æðislegt? Færðu ekki að ferðast rosalega mikið?“ Og jú vissulega er 
ótrúlega gaman í vinnunni en maður fær nú að ferðast minna heldur en 
flestir halda … Og það virðist hafa svolítið svona, glamúr yfirmynd og að 
þetta sé … auðvelt, svona „Glorified cocktail waitress“ (Gengilbeinur 
háloftanna). 

Kolbrúnu finnst ímyndin alveg skiljanleg því áður en hún hóf störf þá hélt hún sjálf að 

starfið væri léttara. Hún tekur ímyndina ekki inn á sig. Júlíu finnst starfið einnig mun 

erfiðara heldur en hún hafði gert sér grein fyrir og fannst henni undirbúningsnámskeiðið 

sérstaklega erfitt. Júlía segir frá því hvernig sumir farþegar bregðast við þegar hún talar 

um öryggisreglurnar við þá: 

Fólk heldur að maður sé bara þarna til að bjóða upp á te og kaffi og eru að 
efast um eitthvað sem maður er að segja um öryggið og maður hefur 
stundum verið alveg svona „Ég ræð hérna“ eða þú veist „Þetta er upp á þitt 
eigið öryggi, hlustaðu á mig“ … Þegar fólk er ókurteist og leiðinlegt og kemur 
fram við mann eins og maður veit ekkert hvað maður er að gera í vinnunni, 
það fer rosalega í taugarnar á manni … Ég er búin að sitja á mjög mörgum 
námskeiðum og búin að lenda í mjög mörgum skrýtnum tilfellum um borð … 
svo kemur einhver og þykist vita betur en ég. 

Júlíu finnst þetta mjög leiðinlegt og virðist hún upplifa skilningsleysi og hroka frá 

sumum farþegum sem kæra sig ekkert um að fylgja hennar fyrirmælum. Eins og áður 

hefur komið fram þá eru flugfreyjur oft að sinna mörgum hlutverkum á degi hverjum, 
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allt frá því að vera þjónustustúlka, yfir í að vera sálarhjálp yfir í að vera hjúkrunarkona og 

jafnvel geðlæknir. Magnea talar um að þær þurfi oft á tíðum að eiga við mjög erfið og 

viðkvæm mál í flugi: 

Ég hef verið með fullorðna karlmenn sem hafa verið að koma út úr skápnum 
fyrir mér en ekki fyrir fjölskyldunni eða frúnni sinni eða neitt svoleiðis … og 
svo allt í einu er maður sitjandi í aftur eldhúsinu með grátandi fimmtugan 
karlmann sem viðurkennir fyrir manni að hann sé á leiðinni út til þess eins að 
halda fram hjá konunni sinni. 

Magnea talar hér um að það er alltaf ástæða fyrir allri vanlíðan sem farþegar upplifa 

og leyfir hún sér ekki að hafa skoðanir á því heldur er hún til staðar fyrir farþegann, í 

þessu tilfelli eins og sálfræðingur. Hún lítur á þetta sem hluta af sínu starfi. Þessi 

ummæli hennar lýsa vel þeirri staðreynd að starf þeirra krefst mun meira af þeim heldur 

en einungis að bera fram kaffi og te. Skiljanlega tekur starfið á en líkt og kemur fram í 

rannsókn Baum (2012) þá er ímyndin alltaf sett í ákveðinn glansbúning, eins og Sunna 

segir: „Glamúrinn er ekkert svakalega mikill glamúr þegar þú ert búin að prufa þetta 

sko“. Lára tekur þessa ímynd inn á sig, henni finnst mjög ósanngjarnt að litið sé niður á 

starf flugfreyja, vegna þess að þær eru harðduglegar og mjög vel menntaðar:  

Ég myndi segja að það eru ofurkonur sem vinna þetta starf, og eru með 
fjölskyldur og sinna öllu því sem þær sinna. Og miðað við þessa starfstétt, 
allavega okkar, þá held ég að þetta sé ein sú menntaðasta starfstétt sem þú 
nokkurn tíman finnur. Það eru margar með tvær eða þrjár háskólagráður og 
eru jafnvel að bæta við sig á meðan þær eru að vinna. 

Láru finnst einnig viðhorf íslenskra kvenna til starfsins vera mjög neikvætt sem kemur 

oft fram í ákveðnum hroka. Bæði Lára og Birna segjast reyna að forðast að tala um 

starfsheitið sitt þegar þær hitta aðrar konur vegna þess að um leið og þær segja frá því 

þá finna þær strax fyrir hroka og að andrúmsloftið breytist. 

Komu nokkrir viðmælendur inn á að ímynd hinnar síungu og fallegu flugfreyju væri 

sterk eins og Birna segir: „Og við eigum ekki að eldast … Það er enn þá þessi ímynd að 

flugfreyjur eiga bara að hætta að fljúga þegar þær eru þrítugar“. Þeim Sunnu finnst 

ímyndin vera svolítið kynferðisleg og karllæg og finnst Birnu auglýsingar fyrirtækjanna í 

gegnum tíðina hafa verið kyngerðar. Hún talar sérstaklega um nýja kynningarherferð 

sem kallast „Stop over Buddies“ sem snýst um að starfsfólkið eigi að skemmta útvöldum 
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ferðamönnum á meðan þeir eru á Íslandi. Vill hún meina að flugfélagið sé að 

markaðssetja konur:  

Ég get eiginlega lofað þér því að „Stop over Buddies“ kjaftæðið hefur verið 
miðað að flugfreyjum en ekki fólkinu í Fjárvakri, þú veist „Langar þig að leika 
við flugfreyju um helgina?“ Eða mér finnst þetta vera svona keimur að því og 
mér finnst þetta ekki smart … Gerið þið út á landið, ekki gera út á kynþokka 
eða að leika við Íslendinga eða einhverjar sjúklega sætar. Þannig að við erum 
oft … finnst mér því miður af fyrirtækinu, svona hlutgerðar eins og svona 
þjónustu. Í staðin fyrir skilurðu "Viltu verða bloddí safe?" 

Af lýsingu Birnu að dæma þá hljómar þessi kynningaraðferð „Stop over Buddies“ 

svolítið eins og auglýsingin „Má bjóða þér sóðalega helgi?“ sem notuð var um seinustu 

aldamót. Birna upplifir að flugfélagið sé enn þá að nota ögrandi aðferðir til að tæla 

ferðamenn til landsins og má greina vonsvikni út í þá ímynd sem flugfélagið er að selja. 

Birnu finnst flugfélagið ekki vera að hjálpa til við að útskýra fyrir almenningi hve vel 

menntað og þjálfað starfsfólkið sé og við öllu búið ef eitthvað bjátar á.  

 Dagný var á sömu skoðun um að auglýsingar gefi oft ranga mynd af þjónustunni og 

nefna þær báðar eina sjónvarpsauglýsingu þar sem flugfreyja sést setja stóra tösku upp í 

farangursrýmið fyrir farþega. Í raunveruleikanum eiga þær ekki að setja töskurnar upp, 

ekki nema að farþeginn þurfi á mikilli aðstoð að halda. Þær eru því báðar ósáttar við 

ákveðna glansmynd sem markaðsdeildin býr til af þjónustunni um borð. Magneu finnst 

að gæta þurfi þess að ímyndin verði ekki kynferðisleg eins og hún var hér áður fyrr og 

vitnar hún þá í „Má bjóða þér sóðalega helgi?“ auglýsingarnar. Það þarf að passa upp á 

efnið sem sett er á samfélagsmiðlana og í auglýsingar. Henni finnst að bæði flugfélögin 

mættu vera duglegri  að nota eldri flugfreyjur í markaðsefni sínu til að þurrka út þessa 

síungu ímynd. Magnea telur samt sem áður að ímyndin sé hægt og bítandi að þroskast 

vegna þess að flotinn þeirra er alls konar; konur og karlar á öllum aldri.  

Mikilvægasta hlutverkið sem flugfreyjur sinna um borð er að vera öryggisverðir. Þær 

þurfa oft að glíma við erfið mál í vinnunni og getur vinnan tekið vel á en almenningur sér 

það ekkert alltaf. Það eru miklar ranghugmyndir um starfið og ímynd hinnar síungu, 

fallegu flugfreyju sem er ekkert alltof gáfuð og er alltaf að ferðast er mjög sterk. Ímyndin 

fer í taugarnar á mörgum viðmælendum vegna þess að starfið er krefjandi og stéttin er 

mjög vel menntuð. Viðmælendur upplifa að auglýsingar flugfélaganna gefi oft ranga 

mynd af þjónustunni og þarf að gæta þess að kyngera ekki ímyndina. Flugfreyjurnar eru 
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ekki einhverjar puntudúkkur sem eru bara í flugvélinni til skrauts heldur hafa þær mjög 

mikilvægu hlutverki að gegna sem er fyrst og fremst að passa upp á öryggi farþeganna 

um borð. Ef ímyndin á að breytast þá þurfa flugfélögin að hugsa betur út í þær aðferðir 

sem þau nota til markaðssetningar. Í næsta kafla verður skoðuð upplifun viðmælenda á 

kynferðislegri áreitni. 

4.3.2 Þeir þykjast eiga mann 

Meira en helmingur viðmælenda eða sjö af 11 vildu meina að þær hefðu einhvern tíman 

orðið fyrir kynferðislegri áreitni í vinnunni. Oftast nær eru það farþegar sem eru orðnir 

það drukknir að þeir leyfa sér hvað sem er. Oftast felst hegðunin í óviðeigandi og 

dónalegum athugasemdum, minna er um snertingar þó svo að þær eigi sér einnig stað. 

Fæstar taka þær áreitnina inn á sig og gera þær ávallt farþeganum grein fyrir því að 

svona hegðun eigi ekki að viðgangast. Dagný lenti eitt sinn í erfiðu atviki og þegar hún 

var spurð hvaða áhrif það hefði haft á líðan hennar svarar hún: 

Í rauninni ekki svo slæma, ég eiginlega bara skilaði því. Það var farþegi sem 
káfaði á mér … Og ég gaf honum svoleiðis á hvínandi kjaftinn … ég 
sannarlega fór svo inn í eldhús og fór að gráta sko. En það kláraðist bara og 
hérna … mörgum árum seinna þá flaug ég með hann og hann spurði mig 
hvort það hefði verið rétt að ég hefði einhvern tíman gefið honum utan 
undir … Við grínuðumst með þetta en ég, á þeim tímapunkti skilaði ég því, 
þetta dvaldi ekkert með mér. 

Fyrir Dagnýu þá fannst henni gott að hafa hitt manninn aftur og getað grínast með 

atvikið því þá náði hún einhvern vegin að klára málið. Margir viðmælendur hafa lent í 

leiðinlegum kynferðislegum athugasemdum þar á meðal Lára: 

Þú reynir að forðast það að vera nálægt þessum aðilum sem halda að þeir 
geti talað svona … já, eins og ég segi ég hef náttla lent í þessu líka í þjóninum 
… en þarna einhvern vegin verður þetta svona, karlmenn sem láta svona um 
borð, þeir þykjast eiga mann … sem er mjög niðurlægjandi og móðgandi … 
þarna eru karakterar sem átta sig ekkert á því að ég get alveg snúið þér niður 
og bundið þig við stólinn ef þú hagar þér ekki félagi. Þeir halda bara að þeir 
geti gengið áfram endalaust. 

Ummæli Láru endurspegla bæði rannsókn Hochschild (1983) og Williams (2003) um 

að flugfreyjur upplifi oft að farþegum finnist þeir eigi sig og megi því láta hvernig sem er. 

Láru líður mjög illa þegar hún upplifir svona aðkast og henni finnst þetta mjög 

óþægilegt. Hún vildi tengja þessa hegðun við glamúr ímyndina um hina síungu og fallegu 



 

47 

konu sem ekkert veit og ekkert er á hlustað. Sunna talar um að það sé á fáum öðrum 

vinnustöðum þar sem viðskiptavinir myndu haga sér svona við starfsfólkið, fólk myndi til 

dæmis aldrei labba inn á lögfræðistofu og fara að reyna við einhvern. Þetta gefur 

ákveðnar vísbendingar um að andrúmsloftið í flugvélum gefi fólki frekar lausari tauminn 

heldur en ella til að hegða sér á óviðeigandi hátt. Selma talar um atvik þar sem strákur 

tók mynd undir pilsið hennar: 

Í mínu fyrsta flugi … þá tók strákur mynd undir pilsið mitt … flugstjórinn 
blandaði sér inn í málið þegar við vorum lent og allir voru farnir frá borði 
bara til þess að klára þetta og svo einhvern vegin bara, jú jú maður hefur 
lent í ýmislegu sem er svo steikt. 

Selmu finnst að svona eigi ekki að viðgangast í flugi, og er hún fegin að öll áhöfnin 

hjálpist að þegar svona atvik koma upp. Henni fannst þetta atvik ekki hafa haft slæm 

áhrif á hennar líðan í starfi. Þegar Stefanía var spurð hvort hún hafi orðið fyrir 

kynferðislegri áreitni þá vildi hún ekki meina svo: 

Mei, ekkert alvarlegt. Eitt klíp í rassinn og eitthvað, en nei ekkert eitthvað 
svona alvöru sko, alls ekki. Meira kannski, nei, það er stundum svona þegar 
það eru einhverjir strákahópar, þá finnst þeim voða gaman að djóka í okkur. 
Sumir eru viðkvæmir fyrir því, ég er kannski bara ekki nógu viðkvæm fyrir því 
að láta það hafa áhrif á mig. Ég veit það ekki, en nei, ég hef ekki orðið fyrir 
neinu svona. 

Hún sagðist hafa sagt við farþegann að svona hegðun væri ekki innifalin í verðinu. 

Stefanía virðist ekki líta á það sem  „alvöru“ kynferðislega áreitni af farþega þegar hún er 

klipin í rassinn. Í frásögn hennar er eins og hún sé að halda örlítið aftur af sér og að hún 

þori ekki alveg að segja of mikið. Hún virðist ekki vilja viðurkenna það fyllilega að hún 

hafi upplifað kynferðislega áreitni. Kannski er hún að reyna að breiða yfir einhverja 

erfiða upplifun á sínum starfsferli. Annar vinkill á þessum ummælum er að hún njóti 

athyglinnar sem hún fær frá karlmönnum og finnst þetta því ekkert sem ætti að gera 

veður út af. Skilgreining laga um kynferðislega áreitni gefur til kynna að það fari eftir því 

hvernig viðkomandi túlkar atvikið hvort að áreitni hefur átt sér stað eður ei (Lög um 

jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008). Virðing Stefaníu virðist ekki 

vera misboðið og hafa svona atvik ekki áhrif á hennar líðan í starfi. Það gæti útskýrt 

hvers vegna hún líti ekki á klíp í rassinn sem kynferðislega áreitni. Birna talar á svipuðum 

nótum og Stefanía: 
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Ég hugsa að flestar flugfreyjur innan þessa stífasta ramma verði fyrir 
kynferðislegri áreitni en ég einhvern vegin ég myndi ekki flokka þetta samt 
sem einhverja kynferðislega áreitni. Þetta getur alveg gerst, þú veist það var 
einhver fáviti sem sagði mér klámbrandara á Kanaríflugi og klappaði svo á 
rassinn á mér og ég sagði „Fyrirgefðu, hvað ertu að gera?“ En þú veist, ég fór 
ekkert í sturtubað og skrúbbaði mig á eftir skilurðu, hann var bara búinn að 
fá sér aðeins of marga og var bara orðinn stórskrítinn … En kynferðisleg 
áreitni nei, en þú veist fávitaskapur já. 

Birnu finnst oft vera gerður úlfaldi úr mýflugu þegar talað er um kynferðislega áreitni. 

Hún segir að fólk væri mannlegt og öllum hefur einhvern tíman orðið á í messunni. Það 

virðast því vera skiptar skoðanir á því hvað kynferðisleg áreitni er og hversu alvarlega 

viðmælendur líta á málið. Sumar virðast ekki kippa sér upp við svona hegðun hjá 

farþegum því að oftast nær er ekki mikil merking á bakvið aðgerðirnar önnur en að 

reyna að vera fyndinn. Þær taka þetta fæstar inn á sig og eins og Júlía segir:  

Ef maður fer að taka þetta eitthvað nærri sér allt … þá held ég að þú ættir 
ekki að vinna þessa vinnu sko, þetta er lítið rými og það er alltaf einhver að 
rekast eitthvað í þig sko, þú þarft held ég að vera svolítið, já ekki taka þetta 
inn á þig, nema það sé eitthvað alvarlegra, bara stoppa þetta í fæðingu.  

Flugfreyjur þurfa því að hafa bein í nefinu vegna þess að óþægileg atvik geta alltaf átt 

sér stað hvort sem manni líkar betur eða verr. Selma talar einnig um að sem kona þá er 

hún í raun orðin það vön áreitni frá karlmönnum að hún er hætt að muna eftir öllum 

atvikunum. Þegar hún talar um þetta þá er eins og hún sé að reyna að réttlæta þessa 

hegðun á einhvern hátt. Magneu finnst samt að umræðan um kynferðislega áreitni hafi 

þroskast rosalega með árunum og með þroskaðri ímynd flugfreyja þá finnst henni 

áreitnin minnka um leið. Meira en helmingur viðmælenda höfðu lent í einhvers lags 

atviki í vinnunni sem mætti kalla kynferðislega áreitni. Það eru vísbendingar um að 

hegðunin tengist glamúr ímynd flugfreyja þar sem andrúmsloftið í flugvélum er einhvern 

vegin meira erótískt heldur en á öðrum vinnustöðum. Viðmælendur taka þessa hegðun 

mis mikið nærri sér og vildu margir meina að hegðunin gæti oft verið vanhugsuð tilraun 

viðkomandi til húmors. Með þroskaðri ímynd flugfreyja þá gæti áreitnin minnkað.  

4.4 Samantekt á niðurstöðum 

Markmið þessarar rannsóknar var að reyna skilja betur hvernig íslenskar flugfreyjur sem 

starfa í hálofunum upplifa að starfa í umhverfi þar sem kröfur sem til þeirra eru gerðar 

eru miklar og álag mikið. Skoðuð var upplifun þeirra á erfiðleikum og gleði sem fylgja 
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starfinu, tilfinningalegri vinnu, ímynd þeirra út á við og kynferðislegri áreitni. 

Rannsóknarspurningin var því svo hljóðandi: „Hvernig upplifa íslenskar flugfreyjur sem 

starfa í krefjandi starfi í háloftunum að þurfa að taka öllu með jafnaðargeði og með bros 

á vör?“ 

Þegar flugfreyjur eiga erfiða daga í starfi þá leyfa þær sér ekki að hlaupa undan 

vandamálunum í einhverri fýlu, heldur vaða þær strax í málin hratt og örugglega. Þær 

svara fyrir sig ef þess þarf því þær eru á móti þeirri hugsun að viðskiptavinurinn hafi 

alltaf rétt fyrir sér. Þær hafa lært að taka erfiðleika ekki of nærri sér, vilji þær starfa á 

þessu sviði þurfa þær að hafa bein í nefinu. Einnig spilar samvinnan mikilvægu hlutverki 

þar sem allir eru ákveðnir í að láta daginn ganga vel upp.  

Flugreyjur upplifa sig stundum eins og að þeirra raddir fái ekki að heyrast nóg og að 

lítið mark sé tekið á þeirra skoðunum. Þær finna fyrir lélegu upplýsingaflæði og upplifa 

sig svolítið í lausu lofti þegar kemur að ákvarðanatökunum innan fyrirtækisins. Þó svo að 

vinnuveitandinn styðji ávallt við bakið á þeim þegar erfiðleikar steðja að þá upplifa þær 

samt sem áður ákveðna einangrun frá vinnuveitenda. Oft er ætlast til of mikils af þeim 

miðað við þau aðföng og tíma sem þær hafa en vinnuveitandinn virðist ekki sjá 

vandamál þar. Einnig finnst þeim erfitt þegar farþegar, almenningur eða annað 

samstarfsfólk talar ekki við þær af virðingu heldur hreyti í þær orðum. Þarna mættu 

flugfélögin vera meira vakandi bæði yfir samskiptum innan fyrirtækisins sem og þeirri 

ímynd sem verið er að selja, vegna þess að flugfreyjur eru fyrst og fremst vel menntaðir 

öryggisverðir sem ber að hlusta á og virða. Þessi glamúrímynd sem virðist enn þá 

tengjast starfstitlinum gæti leitt til fjandsamlegrar hegðunar viðskiptavina eins og 

kynferðislegrar áreitni, en meiri hluti viðmælenda höfðu upplifað slíka áreitni. 

Þrátt fyrir ýmsa vankanta sem fylgja starfinu og starfstitlinum þá gefur starfið 

viðmælendum mikla gleði og upplifa þær frelsi mjög sterkt. Þær upplifa starfið allt 

öðruvísi heldur en önnur störf og finnst þeim gaman að fara í hin ýmsu hlutverk sem 

starfið krefst af þeim og takast þær þannig á við nýjar áskoranir á degi hverjum. Í 

gegnum viðtölin skín hversu ákveðnar og duglegar flugfreyjur eru. Þrátt fyrir mikla 

þreytu og stanslaust áreiti allan vinnudaginn þá halda þær sýningunni samt alltaf 

gangandi.  
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5  Umræða 

Rannsókn þessi tók á ýmsum þáttum er varðar upplifun íslenskra flugfreyja á vinnu sinni. 

Viðmælendur upplifa frelsi mjög sterkt í gegnum starfið, eitthvað sem þær upplifðu ekki 

eins sterkt í öðrum störfum. Þær kunna vel að meta það að komast aðeins í burtu frá 

hefðbundnu fjölskyldulífi heima fyrir og fá þannig meiri tíma fyrir sig sjálfar. Starfið er 

fjölbreytilegt að því leytinu til að það er enginn dagur eins og þær eru að fást við mörg 

mismunandi hlutverk á degi hverjum. Það gefur því vísbendingu um að ofhleðsla 

hlutverka hafi jákvæð áhrif á líðan þeirra en á sama tíma geta ófullnægjandi aðföng í 

vinnu skapað mikil vonbrigði. Flestum viðmælendum finnst gaman að vinna alltaf með 

ólíku fólki sem gefur vísbendingu um að þær upplifi sjaldan einangrun frá samstarfsfólki. 

Í rannsókn Chen og Kao (2012) kom í ljós að ófullnægjandi aðföng í vinnu spáðu mest 

fyrir um einangrun frá samstarfsfólki. Þessi upplifun viðmælenda á ófullnægjandi 

aðföngum styðja við upplifun eins viðmælenda um að finna sig einangraða frá 

samstarfsfólki þar sem hún átti erfitt með að mynda félagsleg tengsl.  

Það kom sterklega fram í rannsókn þessari að samvinnan er mjög mikilvægur þáttur í 

starfi flugfreyja líkt og kom fram í rannsókn Chen og Kao (2012). Viðmælendur töluðu 

um að þegar þær ná að yfirstíga áskoranir í vinnunni þá líður þeim eins og þær hafa náð 

ákveðnu afreki. Þetta styður við rannsókn Williams (2003) og finnst viðmælendum 

sérstaklega gaman að koma skapillum farþegum í gott skap. Þó svo að samvinnan sé 

ríkjandi þá er samt sem áður athyglisvert að árið 2015 skuli enn eyma af stigveldi í 

fluggeiranum. Viðmælendur virðast vera ákveðnar í því að láta svona gamaldags 

hugsunarhátt ekki hafa áhrif á sig. 

Fræðimenn hafa litið mjög upp til bókar Hochschild (1983) og er því ekki að 

ástæðulausu að mikið hefur verið vitnað í hana í rannsókn þessari. Það mikilvægasta 

sem flugfreyjur þessarar rannsóknar læra á undirbúningsnámskeiði fyrir starfið er að 

huga að öryggi farþeganna. Enginn viðmælandi talaði um að þær lærðu að fela 

tilfinningar sínar ekki nema hugsanlega með aðferðinni „Kill them with kindness“ en það 

var þá eitthvað sem þær lærðu af reynslunni. Viðmælendurnir virðast ekki upplifa 

tilfinningalega vinnu á afgerandi neikvæðan hátt heldur finnst þeim það vera hluti af 
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þeirra starfi að vera brosandi og glaðværar líkt og kom fram í rannsókn Williams (2003). 

Því má segja að rannsókn þessi hrekji niðurstöðu Hochschild (1983) annars vegar um að 

undirbúningsnámskeiðið snúist aðallega um hvernig eigi að fela tilfinningar sínar og hins 

vegar um að tilfinningaleg vinna sé flugfreyjum mikil áþján. Þegar vandamál eiga sér 

stað í flugi þá vaða viðmælendur í málin strax og líta á erfiða farþega sem einstaklinga 

sem eru illa fyrir kallaðir. Þær reyna að setja sig í spor farþegans sem gefur ákveðnar 

vísbendingar um að þær séu að nýta sér djúpleiklist í stað yfirborðsleiklistar.  

Helsta hlutverk flugfreyja um borð er að vera öryggisverðir og þurfa þær að standast 

mörg og erfið próf bæði fyrir starfið og reglulega á meðan starfi stendur. Hins vegar sér 

almenningur það ekki og heldur oft að þær séu í vélinni bara upp á punt. Það mátti 

greina ákveðna óánægju með markaðsaðferðirnar hjá flugfélögunum og er 

umhugsunarvert að viðmælendum finnist markaðsaðferðirnar svipa að einhverju leyti til 

ögrandi auglýsingaraðferða sem notaðar voru um seinustu aldamót. Að þessu þarf að 

gæta því að línan á milli húmors og kynferðislegra undirtóna er ansi þunn. Þessi 

glamúrímynd sem Baum (2012) talar um í sinni rannsókn virðist því enn lifa og finnst 

viðmælendum það miður. 

 Athyglisvert er hve margir viðmælendur þessarar rannsóknar höfðu lent í 

kynferðislegri áreitni í vinnunni. Í rannsókn Williams (2003) og Hochschild (1983) tala 

flugfreyjur um að sumum karlmönnum finnist eins og þeir megi allt þegar þeir eru 

komnir um borð. Hlutirnir virðast því lítið hafa breyst og virðist flugvélin vera staður þar 

sem andrúmsloftið er kynferðislegt líkt og Williams (2003) talar um. Í rannsókn Herdísar 

Sveinsdóttur o.fl. (2003) höfðu 40% þátttakenda lent í kynferðislegri áreitni en áreitnin 

hafði ekki haft afgerandi neikvæð áhrif á líðan þeirra í starfi. Hið sama er uppá 

teningnum í þessari rannsókn, viðmælendurnir láta áreitnina ekki hafa varanleg áhrif á 

líðan sína. Það var áhugavert hversu misjafnlega viðmælendur túlkuðu kynferðislega 

áreitni. Þegar einum viðmælanda fannst klíp í rassinn ekki vera áreitni fannst öðrum 

dónalegar athugasemdir vera kynferðisleg áreitni. Ein talaði um að sem kona þá væri 

hún orðin vön svona hegðun frá karlmönnum og að hún væri hætt að muna eftir öllum 

atvikunum. En eiga konur endilega að venjast því að fá móðgandi kynferðislegar 

athugasemdir eða klíp í rassinn við störf sín? Það mætti kannski fræða almenning betur 
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um hvað kynferðisleg áreitni er, í raun og veru er skilgreiningin víðtækari heldur en 

margir átta sig á.  

Hugmyndir að úrbótum eru ýmsar. Flugfélög mættu betrumbæta aðföngin sem og 

upplýsingaflæðið til dæmis með því að hanna betur afmarkað svæði inni í vélunum þar 

sem flugfreyjur gætu hvílt sig betur. Einnig mætti hanna spjallvettvang á innra Interneti 

flugfélaganna þar sem þær gætu komið á framfæri vangaveltum sínum varðandi 

vinnuna. Þetta skiptir mjög miklu máli því þær upplifa sig oft í lausu lofti þegar kemur að 

ákvörðunartökum er varðar vinnu þeirra. Með þessu móti gætu flugfreyjur upplifað 

meiri stuðning vinnuveitanda sem rannsóknir hafa sýnt fram á að hafi jákvæð áhrif til 

starfsárangurs og minnkar kulnun í starfi. 

Samkvæmt Hochschild (1983) þá eiga konur til að upplifa tilfinningalega vinnu verr 

heldur en karlar að því leytinu til að þær hafa oft of miklar áhyggjur af þörfum annarra 

sem gæti leitt til meðvirkni. Vísbendingar um meðvirkni flugfreyja var að finna í 

rannsókn þessari og gætu flugfélögin því boðið upp á meira hópefli innan áhafnarinnar. 

Með því móti gæti meðvirkni flugfreyja minnkað, starfsfólkið upplifað sig frekar á 

jafningjagrundvelli og þannig minnkað stigveldið.  

Varðandi markaðsefnið þá mætti nota eldri flugfreyjur oftar sem og bæði kynin fyrst 

að starfsmannafloti flugfélaganna er svona fjölbreyttur. Það mætti kynna 

öryggishlutverk flugfreyja betur fyrir almenningi, vegna þess að þær upplifa oft hroka og 

ákveðna fordóma í sinn garð þar sem að ímynd þeirra gefur til kynna að starfið sé mjög 

auðvelt og taki ekki á. Flugfélögin þyrftu að passa að samræmi sé á milli markaðsefnisins 

og þjónustunnar sem er veitt, að það sé ekki verið að auglýsa eitthvað sem stangast á 

við vinnuaðferðir flugfreyjanna. Þetta getur haft slæm áhrif á hollustu viðskiptavina ef 

þeir fá ekki þá þjónustu sem búist var við.  

Fólk gerir sér oft ekki grein fyrir því hvað starf flugfreyja getur tekið vel á bæði 

tilfinningalega og líkamlega. Þrátt fyrir erfiðleikana þá brosa þær við áskorunum og 

tækla málin með trompi. Það eru því sannkallaðar ofurkonur sem sinna starfi flugfreyja.
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6 Lokaorð 

Þann helsta lærdóm  má draga af rannsókn þessari er að þó svo að starf flugfreyja sé 

skemmtilegt og gefandi þá er það mun erfiðara heldur en margir gera sér grein fyrir. 

Þær eru fyrst og fremst öryggisverðir um borð flugvélarinnar og þurfa oft á tíðum að 

eiga við mjög erfið mál. Margir líta niður til starfsins sem getur komið fram í dónalegum 

athugasemdum og kynferðislegri áreitni. Við þurfum að bera meiri virðingu fyrir starfi 

flugfreyja vegna þess að það eiga allir að geta talað um starfsheitið sitt með stolti án 

þess að vera dæmdir.  

Afar fáar rannsóknir hafa tekið á upplifun flugfreyja á ímynd sinni. Þessi rannsókn 

varpar nýju ljósi á skoðanir íslenskra flugfreyja á þeirri ímynd sem flugfélögin halda uppi 

og hvaða leiðir flugfreyjur telja að séu æskilegar til markaðssetningar. Einnig varpar 

rannsóknin ljósi á þá vankanta sem fylgja starfinu og sem mikilvægt er að bregðast við. 

Þær helstu takmarkanir sem fylgdu rannsókn þessari voru þær að úrtakið var of vítt og 

hefði þurft að skilgreina það betur. Viðmælendur voru með starfsreynslu allt frá tveimur 

árum upp í 29 ár. Það er óneytanlega mikill munur á skoðunum þess sem hefur unnið 

sem flugfreyja stóran hluta af lífi sínu og þess sem er rétt að hefja starfsferil sinn. Betra 

hefði verið að hafa úrtakið aðeins þrengra til dæmis þrjú til tíu ár í starfsreynslu. Samt 

sem áður voru flestir viðmælendur með mikla starfsreynslu að baki sem eykur enn 

frekar trúverðugleika niðurstaðna. Hvatt er til frekari rannsókna á viðfangsefninu þar 

sem áhugavert væri að sjá mun á upplifun kynjanna á tilfinningalegri vinnu, ímynd sinni 

og kynferðislegri áreitni í starfi flugliða.  
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Viðauki 1 – Viðtalsrammi 

1. Hvað varð til þess að þú ákvaðst að gerast flugfreyja? 

a. Hvað hefurðu unnið lengi sem flugfreyja? 

2. Geturðu útskýrt fyrir mér hvað fer helst fram á undirbúningsnámskeiði fyrir 

starfið?  

a. Hvað er ykkur kennt?  

b. Hvað er það mikilvægasta sem þið lærið? 

c. Hvernig er ykkur kennt að umgangast erfiða farþega? 

3. Hvað er það sem veitir þér mesta gleði í starfinu? 

4. Hvað finnst þér vera erfiðast við starfið?  

5. Hver eru mikilvægustu hlutverkin sem þú þarft að sinna í starfi þínu? 

6. Geturðu líst fyrir mér hvernig vinnufyrirkomulagið er í einum mánuði? 

7. Hvaða þættir í þessu vinnufyrirkomulagi eru hvað mest álagsvaldandi? 

8. Hvernig líður þér í vinnunni miðað við þetta álag sem þú nefnir?  

9. Hvernig gengur þér að gefa svona mikið af þér miðað við allt álagið sem þú ert 

undir? 

10. Hvernig líður þér að gefa svona mikið af þér þegar þú ert illa fyrir kölluð? 

11. Hvað er það sem fær þig til að brosa í vinnunni? 

12. Að hvaða leyti er flugfreyjustarfið öðruvísi en önnur störf sem þú hefur unnið?  

13. Hvað var það sem kom þér helst á óvart við starfið á þínum fyrstu árum sem 

flugfreyja? 

14. Geturðu líst fyrir mér þeim kröfum sem gerðar eru til ykkar er varðar útlit ykkar? 

15. Hvernig er að vera í vinnu þar sem útlitskröfur eru gerðar? 

a. Hvað finnst þér um útlitskröfurnar? 

16. Þegar þú ert með erfiða farþega, hvernig gengur þér að stjórna þínum eigin 

tilfinningum? 

a. Hvaða áhrif hefur það á þína líðan? 

17. Hverja telur þú vera ímynd flugfreyja og ímynd starfsins í huga almennings?  

a.  Hvað finnst þér um þá ímynd? 
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18. Telurðu að ímyndin eigi sér stoð í raunveruleikanum? Hvernig þá? Hvers vegna 

ekki? 

19. Hefur þú orðið fyrir kynferðislegri áreitni í vinnunni? Hvaða áhrif hefur það haft á 

líðan þína í starfi? 

20. Hvert snýrðu þér í erfiðum tilfellum eins og ef um erfiða farþega er að ræða?  

a. Í hverju felst aðstoðin sem þú færð? 

21. Hvað er það við starfið sem að heillar þig hvað mest? 

22. Er eitthvað sem þér finnst skipta máli sem við höfum ekki talað um? 
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Viðauki 2 – Gagnagreining-Samþætting 

 

1. Upplifun á erfiðleikum og gleði sem fylgja starfinu 

Hér var reynt að skilja hvernig viðmælendur upplifa þá erfiðleika sem tengjast starfinu, 

hvað þeim finnst vera mest álagsvaldandi og hvaða áhrif það hefur á þeirra líðan í starfi. 

Einnig var reynt að skilja hvað veitir þeim mesta gleði og hvað þeim finnst mest heillandi 

við starfið. 

 Fagleg einangrun 

o Lélegt aðgengi 

o Lítið upplýsingaflæði 

 Frelsi 

o Akkorðsvinna 

o Fyrirtækið reynir að koma við móts við mann 

o Hins vegar má ekki vera „við og hin“ 

 Stigveldi þrátt fyrir samvinnu 

o Samvinnan 

o Stigveldið 

 

2. Tilfinningar og útlit 

Hér var skoðað hvernig viðmælendur upplifa tilfinningalega vinnu (e. Emotional labor), 

það er hvernig þeim gengur að vera alltaf glaðværar jafnvel þegar þær eru það í raun 

ekki og hvaða áhrif það hefur á líðan þeirra í starfi. Reynt var að skilja hvernig þeim sé 

kennt að umgangast erfiða farþega og hvernig þeim gengur að stjórna sínum eigin 

tilfinningum í erfiðum aðstæðum. Þá var skoðað hvernig þær upplifa útlitskröfurkröfur í 

starfi og hvaða áhrif þær hafa á líðan þeirra í starfi. 

 Ekki í boði að vera í fýlu 

o Öryggið og skyndihjálpin eru mikilvægust á námskeiðinu 

o Þú þarft að hafa bein í nefinu 
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o Sýningin getur tekið á 

o Útlitskröfurnar eru skiljanlegar 

3. Ímynd og kynferðisleg áreitni 

Ímynd og kynferðisleg áreitni: Hér var skoðað hvernig viðmælendur upplifa ímynd 

flugfreyja og hvað þeim finnist um þá ímynd. Þá var skoðað hvort þær hafi lent í 

kynferðislegri áreitni í vinnunni og hvaða áhrif það hefur haft á þær. 

 Öryggisverðir háloftanna 

o Ranghugmyndir og skilningsleysi 

o Almúginn sér ekki þeirra mikilvægasta hlutverk sem er að vera 
öryggisvörður 

o Ímyndin er að breytast? 

o Fíla ekki síunga ímynd 

o Auglýsingar gefa oft ranga mynd af raunveruleikanum 

o Kyngerðar 

o Óraunhæfar kröfur 

 Þeir þykjast eiga mann 

o Meira en helmingur höfðu lent í kynferðislegri áreitni 

o Hafa lent í ruddaskap en vilja ekki kalla það áreitni 

o Taka þetta lítið inn á sig 

o Tengist glamúr ímyndinni 
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Viðauki 3 – Kynningarbréf 

Kynningartexti sem settur var á Facebook síðu flugfreyja 

 

Góðan daginn, 

Hrafnhildur Björnsdóttir heiti ég og er að skrifa meistararitgerð mína í Markaðsfræði og 

Alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands. Rannsóknir hafa sýnt fram á að starf flugfreyja er 

bæði tilfinningalega og líkamlega erfitt og er álagið mikið. Markmið minnar rannsóknar 

er að reyna skilja betur hvernig íslenskar flugfreyjur sem starfa í hálofunum upplifa að 

starfa í umhverfi þar sem kröfur til þeirra eru miklar og álag mikið. Mig vantar 10-12 

flugfreyjur sem hafa unnið í loftunum í það minnsta tvö ár sem væru til í að koma í 45-

60 mínútna viðtal. Nafnleynd og fyrirtækjaleynd ríkir og fullum trúnaði er heitið. Viðtalið 

er tekið upp á hljóðupptöku og svo afritað. Að afritun lokinni verður upptökunni eitt. 

Upplýsingar verða ekki persónurekjanlegar. 

 

Léttar veitingar eru í boði. Ef þið hafið áhuga endilega smellið einu like á þennan póst og 

ég mun svo hafa samband við ykkur. 

 

Hlakka til að heyra frá ykkur! 

Bestu kveðjur, 

Hrafnhildur 

 

 


